
A Nõgyógyászati onkológia 2019-ben megjelenõ számai
Bõsze professzor szerkesztésében, rendhagyó módon, egy
tárgykörrel foglalkoznak, és a korábbiaktól eltérõen egy kötet-
ben jelennek meg. A folyóirat a szokásosnál vaskosabb, meg-
jelenése, illetve szerkezete könyvszerû. Az egyes közlemé-
nyek nem tartalmaznak összefoglalót, mivel a kötet végén ta-
lálható a tárgykör egységes összegzése. Az összeállítás egy so-
rozat kezdete, melynek célkitûzése a nõgyógyászati daganat-
sebészet szakvizsgához szükséges ismeretek összefoglalása, és
a vizsgára való felkészülés segítése.

A közleményeket Bõsze professzor felkérésére a hazai nõorvo-
si daganatgyógyászat 21 kiemelkedõ mûvelõje írta, vala-
mennyien jelentõs klinikai gyakorlattal rendelkeznek.

A sorozat elsõ kötete a nõgyógyászati daganatgyógyászat
egyik legkedvezõtlenebb kimenetelû daganatformáját, a hám-
eredetû petefészekrák elméleti és gyakorlati kérdéseit tekinti
át.

A képzésszerûen felépített kiadvány elõször a kórkép megha-
tározásával, osztályozásával és a betegség kóreredetével, ki-
alakulásával foglalkozik, majd a kórkép elõfordulási gyakori-
ságáról, a kockázati tényezõkrõl és s szûrõvizsgálatok vala-
mint a megelõzés lehetõségeirõl tájékozódhatunk. Rövid cikk
tárgyalja a hámeredetû petefészekrák és a méhkürt kapcsolatát.
A klinikai és laboratóriumi kórismézés lehetõségeit összefog-
laló közlemény a hastükrözés szerepét is kiemeli. A képalkotó
vizsgálatok jelentõségével két közlemény is foglalkozik.

A hámeredetû petefészekrák gyógyszeres kezelésének áttekin-
tésekor a szokványos kemoterápiák mellett a korszerû, külön-
bözõ molekuláris támadáspontú szerek hatásmódját is megis-
merhetjük.

A megfelelõ mûtéti kezelés alapvetõen meghatározza a petefé-
szekrák kimenetelét. Kiváló cikk foglalja össze a sebészi keze-
lés általános szempontjait, mely meghatározza a mûtét célját,

kitér a mûtét tervezésére, a nyirokcsomó-eltávolítás szerepére
és egyéb mûtéti eljárásokra. A következõ közleményekben a
petefészkek eltávolítása mellett egyéb szervek (méh, méhkürt,
cseplesz, kismedencei nyirokszövet) eltávolításának mûtéti
módját is megismerheti az olvasó. Elõrehaladott petefészekrák
esetén bélsebészeti beavatkozások is szükségessé válhatnak,
sõt adott esetben a felhasban máj-, rekesz-, hasnyálmirigyáttét
kimetszésére is fel kell készülnünk. Ehhez nyújtanak segítsé-
get a különbözõ mûtéttani leírások. A hashártya eltávolítása és
a magas hõmérsékletû kemoterápia együttes alkalmazásának
jelentõségérõl is olvashatunk.

Egy lényegre törõ, összefoglaló közlemény a petefészekrák
sugárkezelésének lehetõségeirõl tájékoztat. Jelenleg tüneti ke-
zelésként, körülírt áttétek, kiújulások esetén jön szóba alkal-
mazása. A jövõben a gyógyszerrel kiegészített sugárkezeléstõl
várható kedvezõ eredmény.

A kiújult petefészekrák kezelése számos kérdést vet fel.
A gyógyszeres kezelés alapelveit meghatározza a beteg plati-
naérzékenysége. Akik érzéketlenek a platinaalapú kemoterápi-
ára, azoknak nem platinaalapú kemoterápia adása tanácsos.
A platinakezelésre válaszoló betegeknek javasolt a platina és
más sejtmérgezõ gyógyszer (pl. paclitaxilt, docetaxelt, lipo-
szomás doxorubicint stb.) együttes adása. A sebészi beavatko-
zás többnyire platinaérzékeny betegeknél, a klinikai kép sú-
lyosbodása esetén (tünetek megjelenése, CA125-szint emelke-
dése stb.) jön szóba. A kiújult petefészekrák kezelésérõl két
közlemény nyújt tájékoztatást.

Sajátos megfontolásokat igényel a hámeredetû petefészekrák
és a várandósság társulása. A kezelés tervezésekor számos
szempontot kell figyelembe venni (várandóssági hetek, a daga-
nat stádiuma, klinikai kép stb.). A várandós beteg kivizsgálá-
sában és kezelésében kíván tanácsot adni egy áttekintõ közle-
mény. Fontos közlemény hívja fel a figyelmet a petefészekrá-
kos betegek genetikai tanácsadásának a jelentõségére, ami a
kezelést, a rokonoknál pedig a megelõzést befolyásolhatja.

A kötet végén részletes összefoglaló emeli ki a közlemények
legfontosabb megállapításait és az úgynevezett fogódzó neve-
zettár segíti egyes kifejezések értelmezését.
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