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A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar  
I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának tudományos  
és szakmai továbbképző hírlevele  
 
 
Tisztelt Kolleganők és Kollegák! 
 
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Bősze Péter professzor – a tizennyolcadik éve 
megjelenő Nőgyógyászati Onkológia tudományos folyóirat alapítója és             
főszerkesztője –, egyetértésben a Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társaságának 
vezetőségével, megbízott a folyóirat főszerkesztői feladatkörével.  
 

Az elmúlt közel két évtizedben a folyóiratnak jelentős szerepe volt a nőorvosi 
daganatgyógyászat, mint önálló szakma megszületésében. A folyóirat magas 
színvonalú, tudományos tartalmú volt, és igényes, elegáns nyomtatott formában 
jelent meg. A kor és a tudomány elvárásaihoz alkalmazkodva a lap a továbbiakban a 
világhálón olvasható. A Nőgyógyászati Onkológia megjelent számai, teljes 
terjedelemben elérhetők a www.nokfolyoirat.hu honlapon, ahol a tájékozódást 
keresőrendszer is segíti. A lapszámok szabadon (ingyen) hozzáférhetők és 
letölthetők. A folyóirat továbbra is a női nemi szervek és az emlő daganataival és a 
határterületek kérdéséivel foglalkozik. A továbbiakban is eredeti tudományos 
közleményeket, összefoglaló, továbbképző és szerkesztőségi tanulmányokat, 
esetismertetéseket, beszámolókat közöl.  
 

A szerkesztőség nevében kérjük, hogy a kéziratokat rigo.janos@noi1.sote.hu címre 
szíveskedjenek küldeni. 
 
Budapest, 2013. október 26. 

 
Dr. Rigó János  

egyetemi tanár, igazgató 
      az MTA doktora

 
 
 

   
    

http://www.nokfolyoirat.hu/
mailto:rigo.janos@noi1.sote.hu
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Nőgyógyászati daganatok megelőzése és szűrése 
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Megállapítások 

 
1. A nőgyógyászati rosszindulatú daganatok prevenciója fontos feladat a gyakori és/vagy 

magas mortalitással rendelkező betegségek esetében. A három, epidemiológiai 
szempontból legjelentősebb nőgyógyászati malignus tumor (méhnyak-, méhtest- és 
petefészekrák) közül jelenleg egyedül a méhnyakrák előrejelzésére rendelkezünk megfelelő 
hatékonyságú szűrőteszttel, melyet az utóbbi időben jól kiegészít a HPV meghatározás. 
 

2. A méhtestrák populációszintű szűrése egyelőre nem megoldott. A méhtest rosszindulatú 
daganatainak megelőzését az ösztrogén-túlsúlyt okozó állapotok (pl. anovulatiós ciklusok, 
obesitas, polycystás ovarium syndroma, granulosasejt-daganat) időben való felismerése és 
kezelése jelentheti. 
 

3. Mivel ma még nem ismerjük a petefészekrák egyetlen rákmegelőző állapotát sem, melyre 
hatékony szűrőprogramot lehetne építeni, a petefészekrák-szűrés elsődleges célja a klinikai 
tünetet nem adó, I. stádiumú daganatok korai felismerése lehet. Bár az utóbbi évek nagy 
esetszámú tanulmányai a bíztató eredmények alapján az ún. ROCA (Risk of Ovarian 
Cancer Algorithm) stratégia alkalmazását (CA 125 szérum tumormarker dinamikus 
vizsgálata szekvenciális ultrahang-vizsgálattal kombinálva) javasolják, egyelőre nem 
rendelkezünk a méhnyakrák és az emlőrák szűrési hatékonyságát megközelítő effektivitású 
szűrőmódszerrel petefészekrák esetében. 
 

4. A függelékrákok felismerésében a képalkotó eljárások közül kiemelkedik az ultrahangos 
vizsgálómódszer, mellyel mind a daganatok morfológiája, mind a keringési paraméterek 
jól megítélhetők. 
 

5. A folyadékalapú (liquid-based) citológia módszere tovább növelheti a szűrés 
hatékonyságát a malignus méhnyakdaganatok megelőzésében. 
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6. A HPV meghatározás módszerének a méhnyakrák-szűrésbe való bevonását a HPV teszt 
könnyű reprodukálhatósága, magas szenzitivitása és igen magas negatív prediktív értéke 
indokolja. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy negatív HPV teszt eredmény esetén a CIN3 és az 
invazív méhnyakrák előfordulása a szűrt egyénnél gyakorlatilag évekre előre kizárható. 

 

7. Azon esetekben, mikor a CIN2 és CIN3 leletének elkülönítése problémát jelent a 
citopatológus számára, rendkívül fontossá válik az onkológiai szempontból veszélyes, 
transzformáló HPV fertőzések elkülönítése a produktív HPV infekcióktól. Ebben 
lehetnek segítségünkre a klinikai gyakorlatban egyre nagyobb szereppel bíró molekuláris 
biológiai markerek (p16), HPV E6/E7 mRNS tesztek, sejtkapcsoló struktúrák (claudin 1), 
valamint a legutóbbi kutatások szerint, a microRNS-ek vizsgálata. 
 

8. A kolposzkóppal irányított szövettani mintavétel (biopszia) módszere úgy tűnik, még nem 
foglalta el végleges helyét a méhnyakrák szűrésének algoritmusában. 
 

9. Európa egyes országaiban (Finnország, Anglia) igen magas populációs átszűrtséget értek 
el olyan méhnyakrákszűrési-program bevezetésével, ahol védőnők vagy szakdolgozók 
(vagyis nem orvosok) végzik a citológiai kenetvételt. Magyarországon a védőnők által 
végzett cervixcitológiai kenetvételektől elsősorban az várható, hogy javuljon a 
méhnyakrák-szűréshez való hozzáférés, megszólításra kerüljön az a szociálisan és 
gazdaságilag hátrányos helyzetű, esetenként alacsony iskolázottságú lakossági réteg, 
akiknek korábban semmilyen kapcsolatuk nem volt a nőgyógyászati szakellátással. 
Természetesen a citopatológusok által elbírált, nem-negatív esetek a jövőben is a 
nőgyógyászati szakellátásba kerülnek, ahol a betegek szakszerű ellátása és nyomon 
követése biztosítva van. 
 

10. A HPV-ellenes védőoltások korábban is bizonyított jótékony hatása elsősorban akkor 
érvényesülhet, hogyha azok nemzeti oltóprogramokba beillesztve (akár iskolai 
oltóprogramok keretein belül), ingyenesen jutnak el a célcsoportokhoz. Mindemellett 
rendkívül nagy jelentősége van a társadalmi szintű tájékoztatásnak, melyben a nemzeti 
kormányoknak és a médiának is fontos szerepet kell vállalnia.  
 

11. Számos vizsgálat igazolta, hogy a fogamzáskörüli gondozás költséghatékony, a ráfordított 
anyagi erőforrások hosszú távon kiemelkedően jó befektetésnek tekinthetők.  

 

 
 

Budapest, 2013. október 10. 
 
 

      Dr. Rigó János egyetemi tanár 
          a Semmelweis Egyetem 
             I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója 
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Ph.D. fokozatszerzés 
 

Dr. Halmos Amrita tanársegéd „Immunológiai tényezők vizsgálata praeeclampsiában” 
című Ph.D. értekezését sikeresen védte meg 2013. augusztus 26-án.  
 

Dr. Szabó Gábor tanársegéd „A B típusú natriuretcus peptid szerepének vizsgálata 
súlyos praeeclampsia kialakulásában” című Ph.D. értekezését sikeresen védte meg 
2013. október 21-én. 
 
Ph.D. képzés 
 

A Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsa a „Reproduktív medicina” c. Ph.D. 
programba a következő új témavezetőket/témákat akkreditálta: Dr. Pajor Attila 
egyetemi tanár „A habituális vetélés patológiai háttere, diagnózisa és terápiája”,        
Dr. Harmath Ágnes adjunktus a „A túlélést és az életminőséget befolyásoló tényezők 
vizsgálata neonatalis intenzív osztályon”, Dr. Molvarec Attila adjunktus a „Klinikai és 
patofiziológiai vizsgálatok gestatiós diabetesben”, Dr. Baji Ildikó főiskolai docens 
„Terhesség és szülés kapcsán fellépő pszichés zavarok vizsgálata” Ph.D. témát vezeti. 
A Ph.D. program akkreditált témavezetői az egyetem Doktori Iskolájának honlapján 
találhatók meg (www.phd.sote.hu). 
 
Szakvizsga 
 

Dr. Kollár Tímea klinikai szakorvos neonatológia szakterületen szerzett szakvizsgát 
2013 novemberében.  
 
Ultrahang laboratórium 
 

Klinikánkon az elmúlt évben 25000 beteg ultrahangvizsgálata történt. Tízezer 
vizsgálatra magzati fejlődési rendellenesség magas kockázata, gyanúja miatt került 
sor. A hatalmas betegforgalom szükségessé teszi az ultrahangvizsgálatok 
minőségének további javítását, melynek első lépése az új ultrahangvizsgáló részleg 
kialakítása volt. Az újonnan kialakított ultrahang laboratórium 2013 novemberében 
készült el, ahol a betegek vizsgálata igényes körülmények között történik.                         
A kialakított új, tágas vizsgálószobák a posztgraduális képzés igényeit is kielégítik. 
 
Kutatók éjszakája 
 

Az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika immár harmadik alkalommal szerepelt a 
Kutatók Éjszakája elnevezésű ismeretterjesztő rendezvénysorozaton. Ebben az 
évben az érdeklődők „A teóriák betegsége, avagy a praeeclampsia rejtélye és klinikai 
vonatkozásai”, valamint a „Lombikbébi és társai. A meddőség kezelésének múltja, 
jelene és jövője” című előadásokat hallgathatták meg.  
 

http://www.phd.sote.hu/

