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A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a nőgyógyászati
daganatok epidemiológiai, diagnosztikai és kezelési alapjait
egy – egy eset bemutatása kapcsán.
A fejezet elvégzését követően képes lesz a hallgató arra,
hogy megértse, milyen szempontok alapján történik a
kezelés kiválasztása, valamint hogy milyen diagnosztikai és
terápiás algoritmusokat alkalmazzunk a betegségek
ellátásakor.

Áttekintés
A rosszindulatú daganatos betegségek gyógyíthatósága döntően attól
függ, hogy egyfelől a diagnózis, illetve felismerés a lehető legkorábbi
stádiumban történik-e, másfelől a rendelkezésre álló terápiás
lehetőségek közül a lehető leghatékonyabb kerül-e alkalmazásra. A
nőgyógyászati daganatok bizonyos része jó eredménnyel kezelhető. Ez
a relatíve eredményes kezelési hatékonyság nagyrészt a daganatok
felismerésének korai lehetőségéből adódik, mely elsősorban a
méhnyakrákra igaz, ahol a rákmegelőző állapotok citológiai és
colposcopos vizsgálatának széleskörű elterjedése jelentősen javította a
korai felismerést és így a kezelési eredményeket. Várhatóan további
javulás érhető el a méhnyakrák korszerű primer prevenciós eljárásától,
a human papilloma vírus elleni vaccinácio elterjedésével.

A nőgyógyászati rosszindulatú daganatok között napjainkban
előfordulását és halálozási adatait tekintve hazánkban is a
leggyakoribb a petefészekrák, valamivel kevesebb az előfordulása a
méhnyakráknak, illetve a méhtestráknak. A petefészekrák szűrése nem
megoldott a fejlett országokban sem, a tumor markerek alkalmazása
(CA 125), a színkódolt ultrahangvizsgálat (color doppler) és a korszerű
digitális keresztmetszeti képalkotó eljárások a CT, MRI és a PET/CT
vizsgálatok lehetősége együttesen azonban meggyorsíthatja a gyanús
esetekben a diagnózis felállítását és így a megfelelő terápiás
beavatkozás lehetőségét.

A méhtestrák esetében lényegesen nehezebb a feladat, a betegség
felismerése gyakran már csak a folyamat okozta vérzészavar kapcsán
történik. Jelentős előrelépés a transvaginalis ultrahangvizsgálat
használata, mely képes a folyamat kiterjedésének, az izomfal
infiltratiójának, esetlegesen méhnyakra terjedésének fokát
meghatározni és így lehetőséget kínálni a leghatékonyabb onkológiai
kezelés megválasztására.

A nőgyógyászati daganatok kezelésében hagyományosan a
legnagyobb szerepe a sebészeti eljárásoknak van. A múlt század elején
számoltak be a rádium alkalmazásáról a daganatos betegségekben, ezt
követően az egyre fejlődő sugárkezelés is mind nagyobb szerepet
kapott, mivel a nőgyógyászati daganatok többsége jól reagált a
kezelésre, amely kevesebb szövődménnyel is járt. A század második
felére azonban a jó műtét előtti előkészítés, a felszereltség, a jó
varróanyagok, a vérpótlás lehetősége, az antibiotikum kezelés, a műtét
idejének veszély nélküli meghosszabbíthatósága és a jobb
posztoperatív gondozás együttesen a primer műtéti megoldást



támogatták.

Az 50-es években jelent meg a daganatgyógyítás új tudományága: a
daganatok gyógyszeres kezelésével foglalkozó kemoterápia. A
nőgyógyászati daganatok kezelésében is mind nagyobb szerepet
kapnak a cytostaticus hatású készítmények a műtéti és/vagy sugaras
beavatkozások kiegészítéseként, vagy bizonyos esetekben önállóan,
szükség szerint a kiújulások kezelésében. A különböző
daganatféleségek esetében nem azonos súllyal szerepelnek. Míg a
petefészekrák operatív kezelését meglehetősen jó eredménnyel egészíti
ki a gyógyszeres kezelés, s a kiújulások egyetlen terápiás lehetősége,
addig a méh daganatainak kezelésében csak bizonyos esetekben, főleg
kiújulás esetén alkalmazható.

A fejezet tanulási időszükséglete: 12 óra

A tanulási egység tartalma
III./9.1 Epithelialis eredetű petefészek daganatok

III./9.2 Nem epitheliális eredetű petefészek daganatok

III./9.3 Méhtest rosszindulatú daganatai

III./9.4 Méhnyak daganatai

III./9.5 Vagina daganatai

III./9.6 Vulva tumorai


