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Daganatok előfordulása

 Évi ≈ 75.000 új daganatos eset

 Minden 3. embernél élete során 

rosszindulatú daganat alakul ki 

 Második leggyakoribb halálok

 Összes halálozás 25%-ának oka daganat 

Minden 4. ember!!
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Nőgyógyászati daganatok
előfordulása Magyarországon

Emlőrák 7880 eset †2183

Méhtestrák 1694 eset † 417

Petefészek  1357 eset † 739

Méhnyakrák 1154 eset † 405

2014
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A daganat meghatározása

Milyen szervet érint  

elsődleges v. áttéti

Stádium

Szövettani súlyosság

Prognosztikai faktorok
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A rosszindulatú daganatos betegségek 
gyógyíthatósága függ:

a diagnózis, illetve felismerés a lehető legkorábbi stádiumban történjen 

a rendelkezésre álló terápiás lehetőségek közül a lehető 
leghatékonyabb kerüljön alkalmazásra. 

A korszerű onkológia alaptétele a pontos stádium meghatározáshoz
illesztett terápia. 

A stádium a daganat kiterjedtségét jelenti. 

Meg kell határozni a tumor (T) helyi (lokális) kiterjedését, 

a regionális nyirokcsomók (N) érintettségét 

a távoli áttétek (M, metasztázisok) meglétét illetve hiányát. 
A stádium TNM rendszer azonban a nőgyógyászati gyakorlatban csak másodlagos, a 

daganatok stádiuma a Nemzetközi Nőgyógyász és Szülészeti Társaság (FIGO) 
ajánlása alapján kerül meghatározásra.



Daganat preventio
A megelőzés lehetőségei

 Elsődleges

 a kiváltó ok megszüntetése

 Másodlagos

 szűrés

 Harmadlagos

 gyógykezelés
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Szűrés lehetőségei

eredményesség bizonyított (specificitás, sensitivitas)

feltételek biztosítottak (módszer, személyek, gépek)

célpopuláció szűrhető (feltételek biztosítottak)

a kiszűrt betegek kezelhetők, illetve gyógyíthatók (feltételek 

biztosítottak)

a finanszírozás biztosított

eredményes kezelés realitása

( emlő, méhnyak, szájüreg, gége, vastag és végbél, bőr)
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A nőgyógyászati daganatos 
betegségek diagnosztikája

a korszerű digitális keresztmetszeti képalkotó 
eljárásokon (színkódolt ultrahang, CT, MR, PET-
CT, PET-MR) kívül a legnagyobb szerepe a 
sebészi úton nyert szövettani anyag vizsgálatának 
van. A leletek alapján történhet meg a folyamat 
kiterjedésének a stádiumnak a meghatározása. 
Az eredményes kezelés feltétele a különböző 
prognosztikai faktorok meghatározása is, melyek 
adott stádiumon belül is alcsoportokat hoznak 
létre, meghatározva a kezelés agresszivitását.
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A képalkotó eljárások szerepe

 Diagnózis felállítása

 Stádium meghatározása

 stádiumhoz illesztett terápia

 Prognosztikai faktorok meghatározása

 Utánkövetés
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Kezelés

A nőgyógyászati daganatok kezelésében a 

legnagyobb szerepe a sebészeti eljárásoknak 

van. Ezzel párhuzamosan a múlt század elején 

számoltak be a rádium alkalmazásáról a 

daganatos betegségek kezelésében és ezt 

követően a sugárkezelés is egyre nagyobb 

szerepet kapott, mivel a nőgyógyászati daganatok 

többsége jól reagál a sugárkezelésre, amely 

kevesebb szövődménnyel is járt. 
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Műtétes megoldást lehetővé teszi:

a jó műtét előtti előkészítés, 

a felszereltség, 

a szövetbarát varróanyagok, 

a vérpótlás lehetősége, 

az antibiotikum kezelés, 

a műtét idejének veszély nélküli 

meghosszabbíthatósága, 

és a hatékonyabb perioperatív gondozás
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Onkológiai sebészeti alapelvek

 Ablasticus műtéti technika

 Kíméletes műtéti technika

 A primer daganat épben történő 

eltávolítása

 Regionális nyirokcsomók eltávolítása

 Inoperabilitas kérdése

 Prognosztikai

 Technikai
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Sebészeti kezelés

Lehetőség szerint teljes eltávolítás

 Elsődleges daganat megkisebbítés

 Másodlagos daganat megkisebbítés

 Közbülső (intervallum) daganat 

megkisebbítés

 Palliatív sebészeti beavatkozás
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Citosztatikumok azok a vegyületek, 
amelyek a sejtoszlást gátolják

 A daganat kemoterápia első, úgynevezett palliatív szakaszában 
főleg a malignus vérképzőszervi megbetegedések kezelésében 
lehetett eredményeket elérni.

 Ezt követte a 60-as évek elejétől a kuratív periódus, mikor kevésbé 
toxicus citosztatikumok előállítását tűzték ki célul. 

 Napjainkban az úgynevezett molekuláris biológiai szakaszban, 
mely a 90-es évek elején vette kezdetét, új célzott támadáspontú 
hatásmechanizmusok (targeted therapy) kutatása került előtérbe. 

 Az utóbbi időben a toxicus hatások lehetőség szerinti maximális 
kiküszöbölése, a betegek életminőségének lehető legnagyobb 
mértékben való javítása vált fontossá. Kezdetben csak az 
úgynevezett citosztatikus kemoterápia tartozott ide, napjainkban 
már a hormonterápia, az immunterápia, a mellékhatások kivédését 
segítő és a fájdalomcsillapítást is magában foglaló supportív
kezelés is szerves része a gyógyításnak. 
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A női nemi szervi daganatok 
gyógyításában használt cytostaticumok

Alkilálószerek 

 cyclophosphamid (Cytoxan, Endoxan) 

 ifosfamid (Holoxan)

 chlorambucil (Leukeran) 

 melphalan (Alkeran) 

 mitolactol (Elobromol)

Alkilálószerekhez hasonló mechanizmussal ható anyagok

 cisplatin (Platidiam)

 carboplatin (Cycloplatin, 

 Carboplatin, Paraplatin) 

 dacarbazin (Dacarbazin, Deticene)

Tumorellenes antibioticumok 

 actinomycin D (Cosmogen) 

 bleomycin (Bleocin) 

 mitomycin C (Mitomycin C) 

 doxorubicin (Adriblastina, Pallagicin) 

 epirubicin (Farmorubicin)

 liposomalis doxorubicin (Doxil, Caelyx)
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A női nemi szervi daganatok 
gyógyításában használt cytostaticumok

Antimetabolitok 

 5-fluorouracil (Fluorouracil) 

 methotrexat (Methotrexat) 

 gemcitabin (Gemzar)

Növényi alkaloidok

 vincristin (Vincristin) 

 vinblastin (Vinblastin) 

 paclitaxel (Taxol)

 etoposid (Etoposide-Teva, Lastet, Vepesid) 

 docetaxel (Taxotere)

 vinorelbin (Navelbin)

Topoizomeráz-1-gátló 

 topocetan (Hycamtin)

Biologiailag aktív anyagok

 Epidermalis növekedési faktor receptor-gátlók 

 tyrosin kináz inhibitor (Iressa)

 HER2 receptorellenes antitest (Herceptin)
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Gestatios trophoblast tumorok

A gestatiós throphoblast neoplasia (GTN), azon daganatos 
megbetegedések csoportja, melyek valamilyen 
kapcsolatban vannak a terhességgel, legyen az normál, 
vagy kóros egyaránt. Az eredetüket tekintve a 
trophoblastból alakulnak ki, s az összes nőgyógyászati 
daganatoknak mintegy 1 %-át alkotják.  Klinikai 
viselkedésük alapján négy csoportba sorolhatók:

 Mola hydatidosa 

 Invasiv mola hydatidosa

 Choriocarcinoma

 Placentaris throphoblast tumor
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CHORIOCARCINOMA

A chemotherapiás érát megelőző időkben, az 50-es évek táján 
a többi nőgyógyászati daganathoz viszonyítva ritkán 
előforduló choriocarcinoma igen súlyos lefolyású és magas 
mortalitású betegségnek számított. A therapiás palettát 
kizárólag az operatív lehetőségek alkották, amelyek a 
choriocarcinomás betegeknek mindössze 15-20%-ában 
hoztak gyógyulást. Manapság a daganatellenes gyógyszerek 
széles körben való elterjedésének köszönhetően ezen 
betegpopulatio mintegy 90%-a meggyógyítható 
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Klinikai megjelenés

 A betegség képét általában a molaterhesség 
kiürítését, vagy normál terhességet követő, s 
szűnni nem akaró vérzés uralja. Jellegzetes a 
hasi fájdalom, a megnagyobbodott méh, valamint 
a tapintható ovarialis theca-lutein cysták. Ez 
utóbbiakban az excessiv hCG hatás 
következtében a thecasejt hyperplasia igen ritkán 
androgenek termeléséhez, s virilisatiós tünetek 
megjelenéséhez vezet.
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Diagnosztika

 A physicalis vizsgálat (palpatio, bimanuális vizsgálat) után 
elsődleges teendő a serum hCG concentratio 
meghatározása, amelyet a méhűr curette-tel vagy vacuum-
aspiratióval végzett kiürítése, valamint a kaparék 
hystopathologiai feldolgozása követ.

 A kezelést megelőzően alapos kivizsgálást kell végezni az 
esetlegesen meglévő áttétek felderítése céljából. A rutin 
vérsejtszám-vizsgálat, serum máj- és veseenzimek 
koncentrációjának meghatározása után végzett mellkas 
RTG, teljes hasi, illetve kismedencei ultrahang- és koponya 
CTés/vagy MR vizsgálat kötelező része a protocollnak, míg 
válogatott esetekben arteriographia, urographia, izotóp 
szcintigráfia végezhető 
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Kezelési elvek

 Primer kezelés EMA-CO chemotherapia

 Agyi érintettség esetén Egész koponya irradiatio           
(3000cGy)

Craniotomia

 Májáttétek esetén Resectio

 Resistentia esetén PVB

 Nyomonkövetés Hetente hCG mérés addig, amíg 3 
héten át normális a koncentráció, majd 2 éven keresztül havonta.

 Fogamzásgátlás   Két éven át kötelező normál hCG titer mellett


