
A Nõgyógyászati Onkológia jelen száma is olyan tanulmányo-

kat tartalmaz, melyek értékes ismereteket nyújtanak klinikai

munkánkhoz.

Érdekes eredeti közleményt olvashatunk arról, hogy a petefé-

szekrákos betegek mûtét elõtti különbözõ laboratóriumi para-

méterei milyen jelentõségûek a tumorredukciós mûtétek sike-

rességének elõrejelzésében. A szerzõk szerint a trombocita-

szám és a limfocitaszám aránya (PLR) szignifikáns negatív

összefüggést jelez a mûtétet követõ túléléssel. Felvetik, hogy a

PLR segítséget nyújthat a kórjóslat megállapításában.

Tanulságos felmérés foglalkozik a budapesti középiskolások

méhnyakrákra vonatkozó ismereteivel. A vizsgálat számos el-

gondolkoztató adatot szolgáltat a tanulók egészségügyi tájéko-

zottságáról. A tanulmányból kiderül, hogy a vizsgálatban

résztvevõk kevesebb mint 70%-a tud a HPV és a méhnyakrák

kapcsolatáról. E mellett a genitalis szemölcsök és a HPV

összefüggésérõl a középiskolások csupán 10%-a rendelkezik

ismerettel. A lányok tájékozottsága kiterjedtebb a méhnyakrák

kockázati tényezõire, megelõzésére és terjedési módjára vo-

natkozóan. Figyelemfelhívó adat, hogy a megkérdezetteknek

csak 25%-a hisz fenntartások nélkül a HPV elleni oltás haté-

konyságában. Az is elgondolkoztató, hogy viszonylag kevés

tanuló szerez ismeretet közvetlenül egészségügyi dolgozótól.

Elsõsorban a családtagoktól, barátoktól, az internetrõl, vala-

mint a rádióból és a televízióból tájékozódnak.

A daganatgyógyászatban az immunkezelés rohamosan terjed,

elképzelhetõ, hogy rövid idõn belül elsõvonalbeli kezelések

közé fog tartozni. Az immun-onkológiai terápia azonban az

élettani immuntûrést is jelentõsen csökkenti, melynek követ-

keztében az életminõséget kedvezõtlenül befolyásoló, auto-

immun jellegû mellékhatások jelentkeznek. Kiváló összefog-

laló közlemény tekinti át az autoimmun mellékhatások csök-

kentésének lehetõségét. Jelenleg úgy tûnik, hogy az alacsony

dózisú CTLA4 és PD1 elleni kezelés lehet hatékony, amelyet

hõkezeléssel és interkeukin-2 alkalmazásával célszerû kiegé-

szíteni.

A szeméremtesten megjelenõ ritka primer adenocarcinoma, a

Paget-kór esetismertetése felhívja a figyelmet arra, hogy radi-

kális vulvectomia során a széles kimetszés okozta szövethiány

miatt a seb zárása csak plasztikai sebészeti módszerrel lehetsé-

ges. Ebben az esetben V-Y eltolásos lebenyplasztika alkalma-

zására került sor. A mûtét egyes lépéseit gazdag képanyag

szemlélteti.

Az Orvosi Nyelv rovatban Bugát Pál akadémikusról, a magyar

orvosi és természettudományi nyelv megalapítójáról olvasha-

tunk rendkívül érdekes közleményt. A XIX. század elsõ évti-

zedeiben az egyetemi oktatás lényegében még német nyelven

történt. Az elsõ magyar nyelvû tananyagok nyelvezete nehéz-

kes volt, ezért fontosnak tartotta a magyar orvosi nyelv fejlesz-

tését, megújítását. Több német orvosi szakkönyvet fordított

magyar nyelvre. E mellett magyar nyelvû tankönyveket is írt

pl. az „Éptan”-t (Élettan) és a „Közönséges Kórtudomány”-t

(Kórélettan). Nyelvészeti munkássága mellett nevéhez fûzõ-

dik az elsõ magyar orvosi folyóirat, az Orvosi Tár kiadása,

mellyel megteremtette a hazai orvostovábbképzés alapjait. Bu-

gát alapította a Természettudományi Társulatot is, melynek

jogutódja a napjainkban is mûködõ Tudományos Ismeretter-

jesztõ Társulat. A közlemény méltó megemlékezés a 225 éve

született egyik legnagyobb magyar orvosról.
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