
Onkologia 
 
O11O0001 
Adott gén promotere hipermetilált – mi lesz a következmény? 
 
semmi, mert a promoterrész nem íródik át 
a gén átírása gátolt 
a gén átírása fokozott mennyiségő fehérjéhez vezet 
a kérdés csak szuppresszorgéneknél fontos, ott a szuppressziót csökkenti 
 
 
O11O0002 
Mi a retinoblasztoma-fehérje szerepe? 
 
szerepe csak a retinoblasztomában van, ott túltermelıdik 
elısegíti a sejtek haladását a sejtciklusban 
gátolja a sejtek haladását a sejtciklusban 
minden daganat kialakulásához szükséges e fehérje hiánya 
 
 
O11O0003 
Becslése szerint hány gén hibájának kell összegyőlnie egy szolid tumor 
kialakulásához? 
 
1 (ennyi is elég) 
4-7 
10-20 
>50 
 
 
O11O0004 
KRAS mutáció esetén melyik génátviteli szabályzót nem érdemes „támadni”? 
 
VEGF 
EGFR 
ERK 
mTOR 
 
 
O11O0005 
Mivel nem (!) szoktak géneket jellemezni? 
 
gate-keeper 
caretaker 
driver 
happy 
 
 
O11O0006 
Mit jelent az onkogénaddikció? 



 
a daganatnak a túléléséhez bizonyos onkogénekre van  szükség 
a daganat már megszokta bizonyos protoonkogének hiányát 
a daganatban az onkogén támogatja a szuppresszor géneket 
semmit, mert csak elméleti lehetıség 
 
 
O11O0007 
Mennyire veszélyes a csírasejtes mutáció? 
 
nagyon, mert az embrió pusztulását okozza 
nagyon, mert fokozhatja a daganatkialakulás esélyét  
egyáltalán nem, mert lehetıséget teremt a szelekcióra 
csak a szaporodással kapcsolatos géneknél fontos 
 
 
O11O0008 
Mi a jobb, ha egy, vagy ha több klón építi fel a daganatot? 
 
ha egy, mert akkor a terápia is hatékonyabb lehet 
ha egy, mert azt könnyebben felismeri az immunrendszer 
ha több, mert többféle terápiát alkalmazhatunk 
ha több, mert egymást gátolják az áttétképzésben 
 
 
O11O0009 
Mi a LOH? 
 
a heterozigótaság elvesztése 
a leucin hidroxilált formája 
az egyik legfontosabb antiapoptotikus gén 
jelzi a laphámrák differenciáltsági fokát 
 
 
O11O0010 
Mit szabályoz a mikroRNS? 
 
a makroRNS hatását fokozza 
az mRNS-t gátolja 
kötıdik adott gén promoteréhez és így gátolja a gén átíródását 
a mRNS-rıl levált rész, semmit nem szabályoz 
 
 
O12O0001 
Hogyan nevezzük a tumorvírusok által fertızött sejteket? 
 
pluripotens sejtek 
hyperaktív sejtek 
transzformált sejtek 
T sejtek 



 
 
O12O0002 
Milyen vírusok okozhatnak emberi daganatokat? 
 
csak a herpeszvírusok 
csak DNS vírusok 
csak retrovírusok 
DNS és RNS vírusok 
 
 
O12O0003 
A virális oncogén sejtgenomba való integrációja jellemzı: 
 
a direct carcinogén vírusokra  
a herpeszvírusokra 
az onkogén humán papilloma vírusokra 
az indirekt virális oncogenezisre 
 
 
O12O0004 
A tumorvírusok egy kópiájának jelen kell lennie minden egyes tumorsejtben: 
 
ha a vírusfertızés még transzplacentárisan történt 
direct transzformáló tumorvírus fert ızés esetén 
ha a májsejtek érintettek 
csak a HIV fertızés késıi stádiumában 
 
 
O12O0005 
Az alábbiak közül mely szexuális aktivitással átvitt (STD) kórokozó? 
 
adenovírusok 
EBV 
HCV 
HHV-8 
 
 
O12O0006 
Az alábbiak közül mely terjed vérrel, vagy vérkészítmény útján? 
 
HBV 
EBV 
HHV-8 
HPV 
 
 
O12O0007 
Melyik onkogén vírus terjed nyállal? 
 



HPV 
EBV 
HBV 
HTLV 
 
 
O12O0008 
Mely onkogén vírusok gátolják a p53 és Rb tumor szuppresszor fehérjék funkcióját? 
 
HIV 
HHV-8 
adenovírusok 
EBV 
 
 
O12O0009 
Mely vírusok indukálják a Kaposi sarcoma kialakulását? 
 
EBV és HPV 
HIV és HTLV 
HHV-8 és HIV 
HBV és HCV 
 
 
O12O0010 
Mely tumorvírus indukálta malignus elváltozásra létezik már hatékony vakcina? 
 
Burkitt limfoma, nasopharingeális carcinoma 
Hodgkin limfoma és pikkelysejtes carcinoma 
Hepatocelluláris carcinoma és cervix carcinoma  
Kaposi sarcoma és merkel sejtes carcinoma 
 
 
O013O0001  
Mit jelent a karcinogének genetikai ujjlenyomata? 
 
egyes karcinogének rájuk jellemz ı, konstans helyeken hoznak létre mutációt a 
DNS-ben 
adott karcinogén csak adott genetikai jellegzetességekkel bíró egyénben okoz 
daganatot 
az egyes karcinogének hatásai az érintett egyén utódjainak genetikai állományában 
is láthatóak 
a karcinogének által okozott mutációk azok átörökítése miatt folyamatosan 
halmozódnak az emberiségben 
 
 
O013O0002  
Melyik enzim(ek) szerepe fontos a karcinogének metabolizációjában? 
 
lipázok 



alkohol-dehidrogenáz 
citokróm p450-dependens mono-oxigenázok 
poli-oxigenázok 
 
 
O013O0003  
Milyen hatású rákkeltı anyagok szükségesek a karcinogenezishez? 
 
csak iniciátorok 
csak promoterek 
mindkett ı  
egyik sem 
 
 
O013O0004  
Mit okozhat az aflatoxin B1? 
 
fertızı májgyulladást 
primer májrákot 
mindkettıt 
egyiket sem 
 
 
O013O0005  
Mi jellemzı a potens karcinogénekre? 
 
kevés van belılük 
mindegyikük prokarcinogén eredető 
elektrofilek 
mindhárom 
 
 
O013O0006  
Hol okozhatnak malignus elváltozást a policiklusos aromás szénhidrogének? 
 
tüdı 
húgyhólyag 
gyomor 
mindhárom 
 
 
O013O0007  
Mely tartozik a direkt ható alkiláló szerek közé? 
 
epirubicin 
ciklofoszfamid 
mindkettı  
egyik sem 
 
 



O14O0001 

A DNS hypermetiláció milyen génszakaszokat érint? 

 

Tandem repeta-okat 

CpG-szigeteket 

Kódoló szekvenciákat 

Mikro RNS-eket 

 

 

O14O0002 

Milyen betegség kialakulásában vesz részt a JAK-2 gén mutációja? 

 
Tüdıtumor 
Colorectalis tumor 
Polycythaemia vera 
Vesetumor 
 

 

O14O0003 

Melyik gén rendelkezik tirozin kináz aktivitással? 

 
ABL  
N-MYC 
C-MYC 
VHL 
 

 

O14O0004 

A p53 gén milyen változása vesz részt a tumorok progressziójában? 

 

Amplifikáció 

Transzlokáció 

Deléció 

Duplikáció 

 

 

O14O0005 

Melyik megállapítás nem igaz az autosomalis dominans öröklődésű daganatszindrómákra? 

 
A daganatok korábbi életkorban alakulnak ki, mint sporadikus megfelelıi. 
A tumor multiplexen vagy páros szervekben bilateralisan jelentkezik. 
Az érintettekben egyidejűleg több típusú tumor is kialakulhat.  

A tumorok többsége a DNS-repair zavarai miatt alakul ki. 

 



O15O0001 
Hány sejt van 1 cm3 daganatban? 
 
106 
108 
109 
1012 
 
 
O15O0002 
Miért nem aktív állandóan az angiogenezist elısegítı gének mőködése? 
 
Alacsony O2 szint esetén a HIF transzkripciós fakto r proteaszomálisan 
lebomlik 
Magas O2 szint esetén a HIF transzkripciós faktor proteoszomálisan lebomlik 
A VHL gyakran mutált 
A p53 gyakran mutált 
 
 
O15O0003 
Gazdagon erezett szövetekben milyen módon történik a daganatszövet erezıdése? 
 
posztnatális vaszkulogenezissel 
glomeruloid angiogenezissel 
érinkorporáció révén 
 
 
O15O0004 
Szöveti környezetben mekkora a daganatsejtek aktív vándorlási távolsága? 
 
20 mikron 
1 mm 
100-200 mikron 
 
 
O15O0005  
Mi a különbség a nyirok- és vérerek között? 
 
nyirokérnek nincs bazális membránja 
vérérnek nincs bazális membránja 
a vérérlument endothel borítja 
 
 
O15O0006 
A lymphatikus és haematogén áttétképzés között a legfontosabb sejtes 
kölcsönhatásbeli eltérés: 
 
makrofág kölcsönhatás 
NK sejt kölcsönhatás 
T sejtes kölcsönhatás 



vérlemezke kölcsönhatás 
 
 
O15O0007 
Csontáttétekben mely sejt termeli a csontbontó proteázokat? 
 
oszteoblaszt 
oszteoklaszt 
daganatsejt 
fibroblaszt 
 
 
O15O0008 
Egy kivételével metasztázis gének az alábbiak: 
 
NEDD9 
TWIST 
FOXC2 
CD82 
 
 
O15O0009 
Egy kivételével metasztázis szuppresszor gének az alábbiak: 
 
NM23 
CD44 
E-cadherin 
KISS1 
 
 
O15O0010 
Az áttétek genetikailag eltérhetnek a primer tumortól egy kivétellel: 
 
Genetikai instabilitás miatt 
Az áttéti szerv genetikai nyomására 
Az áttétben egy minor klón szelektálódik ki 
 
 
O16O0001 
Persistáló LSIL esetek hány százalékából alakul ki invasiv cervixcarcinoma? 
 
100 % 
0 % 
kb. 10-20 % 
kb. 1 % 
50-70 % 
 
 
O16O0002 



Milyen daganatok kialakulásának kockázatát növeli a szervtranszplantáció és az azt követı 
tartós immunsuppressio? 
 
Kaposi-sarcoma 
emlırák 
prostatarák 
tüdırák 
veserák 
 
 
O16O0003 
Milyen molekuláris eltérés jellemzı Lynch-szindrómára? 
 
topoisomerase II gátlás 
BRCA1 suppressor gén mutáció 
BRCA2 suppressor gén mutáció 
p53 inaktiválódás 
mismatch-gének mutációja 
 
 
O16O0004 
Melyik örökletes betegségben/állapotban alakul ki gyermekkorban melanoma malignum? 
 
familiaris adenomatosus polyposis 
Lynch-szindróma 
ataxia teleangiectasia 
xeroderma pigmentosum 
BRCA1-mutációt hordozó egyének leszármazottjai 
 
 
O16O0005 
Melyik kórkép NEM hajlamosít gyomorrák kialakulására? 
 
MALT-lymphoma 
Helicobacter-associált gastritis chronica 
chronicus atriophiás gastritis intestinalis metaplasiával 
chronicus pepticus fekély 
adenomatosus polypus 
 
 
O16O0006 
Melyik szerv carcinomájának kialakulására hajlamosít a scleroderma (progresszív systemás 
sclerosis)? 
 
bır 
nyirokrendszer 
gége 
pancreas 
nyelıcsı 
 



 
O16O0007 
Diffúz idiopathiás neuroendocrin hyperplasia talaján az alábbi daganat kifejlıdése gyakoribb: 
 
ileum carcinoid 
tüdı carcinoid 
gyomor carcinoid 
pancreas szigetsejtes daganata 
Merkel-sejtes carcinoma 
 
 
O16O0008 
Melyik kórkép NEM tekinthetı fakultatív praeblastomatosisnak? 
 
refrakter cytopenia több sejtvonal dysplasiájával 
osteochondromatosis 
húgyhólyag vaginalis típusú laphám metaplasiája 
lichen sclerosus 
vastagbél aberráns crypta-focusai 
 
 
O16O0009 
Vastagbélrák kialakulására hajlamosít: 
 
Lynch-szindróma 
familiaris adenomatosus polyposis 
colitis ulcerosa 
progressziv systemás sclerosis 
aberráns crypta-focusok 
 
 
O16O0010 
Tüdı adenocarcinomáinak praeneoplasticus állapota: 
 
DIPNECH 
atypusos adenomatosus hyperplasia 
laphám-metaplasia 
leukoplakia 
szervtranszplantációt követı tartós immunsuppressio 
 
 
O17O0001  
Válassza ki a helyes megállapítást! 
 
A tumorsejtek immunválaszt nem váltanak ki. 
A tumorsejtek fıként regulatorikus T sejtek képzıdését segítik elı. 
A tumorsejtek a humorális immunválaszt blokkolják. 
A tumorsejtek antigénként jelennek meg az immunrend szer számára. 
 
 



O17O0002  
Válassza ki a helyes megállapítást! 
 
Egyes tumorok nem fejeznek ki humán leukocyta antigéneket. 
Tumor antigén kizárólag mutáció révén képzıdik. 
A tumorokat a stroma megvédi az immunológiai felismeréstıl. 
A tumor antigének nem hatékony prezentációjának oka  lehet a HLA expresszió 
zavara csakúgy, mint a professzionális antigén prez entáló sejtek tumoron 
belüli felhalmozódásának hiánya. 
 
 
O17O0003  
Válassza ki a helyes megállapítást! 
 
Transzplantált és immunszuppresszív kezelésben részesített betegekben nem 
gyakoribb a tumorképzıdés. 
Transzplantált és immunszuppresszív kezelésben részesített betegekben a 
lymphomak gyakoribbá válnak. 
Transzplantált és immunszuppresszív kezelésben rész esített betegekben 
számos tumor gyakoribbá válik. 
Transzplantált és immunszuppresszív kezelésben részesített betegekben fıként a 
fertızésekkel szembeni védekezés gyengülésével kell számolni. 
 
 
O17O0004  
Válassza ki a következı mondatrész helyes folytatását: Az indolamin-2,3-dioxigenáz 
(IDO) aktivitás fokozódása a tumorban  
 
az immunválasz szempontjából közömbös 
csökkenti a triptofán koncentrációt, mely az effekt or T sejtes választ gyengíti 
serkenti a daganatellenes immunválaszt 
a Treg sejtek differenciációját gátolja. 
 
 
O17O0005  
Válassza ki a következı mondatrész helyes folytatását: A tumorellenes immunválaszt 
fékezi a 
 
plazmocytoid dendritikus sejtek hiánya 
a VEGF, a TGFb és az IL-10 szintézis csökkenése  
a CD8 sejtek IFNg, granzim A és –B, valamint a perforin termelı képességének 
épsége 
plazmocytoid dendritikus sejtek megjelenése, a VEGF , a TGFb és az IL-10 
felhalmozódása, valamint a CD8 sejtek IFNg, granzim  A és –B, és perforin 
termel ı képességének hiánya. 
 
 
O17O0006  
Válassza ki a következı mondatrész helyes folytatását:  Melanomában a perifériás 
vérben 



 
nincsenek tumorspecifikus CD8 sejtek 
másfél nagyságrenddel fokozódik a Melan-A specifiku s CD8 sejtek száma 
Melan-A specifikus B sejtek keringenek  
Melan-A specifikus CD8 sejtek elıfordulnak, de a tumorszövetben nem. 
 
 
O17O0007  
Válassza ki a helyes megállapítást! 
 
A tumorspecifikus effektor T sejtek változó mértékb en, de rendszerint 
megjelennek a tumorban. 
A tumorspecifikus effektor T sejteket a vérbıl kivonva és antigénnel stimulálva a 
tumorsejtölı aktivitás ugyanolyan gyenge, mint in vivo. 
A tumorspecifikus effektor T sejtek in situ gyenge aktivitásáért a tumorsejtek gyenge 
antigén expressziója nem felelıs. 
A tumorspecifikus effektor T sejtek in situ gyenge aktivitásáért a tumorsejtek gyenge 
immunológiai ko-stimulációs funkciója nem felelıs.  
 
 
O17O0008  
Válassza ki a helyes megállapítást! 
 
Nagy TCR affinitású, tumor specifikus CD8 sejtek adoptív transzfere (AST) révén 
maradéktalan tumor elimináció érhetı el.  
Nagy TCR affinitású, tumor specifikus CD8 sejtek ad optív transzfere (AST) 
révén maradéktalan tumor elimináció nem érhet ı el. 
Az AST-t lymphodeplecióval és egész-test irradiációval kombinálják, mert így 
kivédhetık a nemkívánatos autoimmun mellékhatások. 
Az AST-t lymphodeplecióval és egész-test irradiációval kombinálják, mert így 
felerısıdik a természetes ölısejt (NK) funkció. 
 
 
O17O0009  
Válassza ki a helyes megállapítást! 
 
A lymphodepleció + AST+ IL-2 + irradiáció azért hat ékony a melanoma 
immunológiai eradikációjában, mert a beteg immunren dszere nem gátolja a 
tumorellenes immunválaszt. 
A lymphodepleció+ AST+ IL-2 + irradiáció azért hatékony a melanoma immunológiai 
eradikációjában, mert így gátolttá válik a Treg funkció. 
A lymphodepleció + AST+ IL-2 + irradiáció azért hatékony a melanoma immunológiai 
eradikációjában, mert rendezıdik az elırehaladott daganatos beteg általános 
immundeficienciája. 
A lymphodepleció + AST+ IL-2 + irradiáció azért hatékony a melanoma immunológiai 
eradikációjában, mert fokozódik a melanomasejtek antigén prezentációja. 
 
 
O17O0010  
Válassza ki a helyes megállapítást! 



 
A tumorellenes immunválaszban jelent ıséggel bíró immunszuppresszív hatású 
molekulák (mediátorok) közé tartozik a foxP3, a B7- H1, és a PD-1. 
A tumorellenes immunválaszban jelentıséggel bíró immunszuppresszív hatású 
molekulák (mediátorok) közé tartozik az IL-12, az IL-15 és az IL-21. 
A tumorellenes immunválaszban jelentıséggel bíró immunszuppresszív hatású 
molekulák (mediátorok) közé tartozik az IFNg és a TNFa. 
A tumorellenes immunválaszban jelentıséggel bíró immunszuppresszív hatású 
molekulák (mediátorok) közé tartozik az IL-4 és az IL-13. 
 
 
O18O0001  
Az onkofarmakonok általában erıteljesebben hatnak a gyorsan proliferáló, mint a 
lassabban növekedı vagy nem osztódó nyugvó sejtekre. 
 
igaz 
hamis 
 
 
O18O0002  
Az antimetabolitok a G2 fázisban hatnak. 
 
igaz 
hamis 
 
 
O18O0003  
Az angiogenézis gátlásánál nem közvetlenül a tumor sejt jelenti a gyógyszerhatás 
célpontját. 
 
igaz 
hamis 
 
 
O18O0004  
Az adjuváns kezelések bevezetése után meghosszabbodott a betegek mőtét utáni 
túlélési ideje, ez a mikrometasztázisok gyógyszeres elpusztításával magyarázható. 
 
igaz 
hamis 
 
 
O18O0005  
A citosztatikus, molekuláris célpontú gyógyszerek hatása lassan fejlıdik ki és 
eredményességük a tumor progresszió lelassulásában a kórkép stabilitásában 
nyilvánul meg. 
 
igaz 
hamis 
 



 
O18O0006  
Nyugvó tumor sejtekre az antimetabolit gyógyszerek hatékonyak. 
 
igaz 
hamis 
 
 
O18O0007  
Válassza ki az alábbiak közül, hogy melyek tekinthetıek prediktiv markernek! 
 
Her-2,  
c-kit,  
bcr-abl,  
K-ras 
mindegyik 
 
 
O18O0008  
A gyógyszer-kombinációkba nem vonhatók be olyan gyógyszerek, amelyek 
hatékonyságát azonos rezisztenciamechanizmus függeszti fel. 
 
igaz 
hamis 
 
 
O18O0009  
Az MDR-1 gén által kódolt P-170 membrántranszport fehérje kipumpálja a sejtekbıl, 
kivéve!   
 
a vinca-alkaloidokat,  
a taxánokat,  
az antraciklineket,  
a cisplatint 
az etopozidot  
 
 
O18O0010  
Számos gyógyszer aktiválja vagy csökkenti a citokróm P450 mőködését, aminek 
következtében a velük kémiai reakcióba lépı onkofarmakonok  plazma 
koncentrációja megváltozik. 
 
igaz 
hamis 
 
 
O18O0011  
A testiculáris carcinoma III. stádiumában a kombinációs kemoterápia és a sebészet 
együttes hatására gyógyulási arány 
 



több mint 90% 
60% 
40% 
25% 
10% 
 
 
O18O0012  
A kardiotoxicitás megelızésére szolgál 
 
loperamid 
mesna 
dexrazoxan 
filgastrim 
 
 
O18O0013  
A következı szernek erıteljes kéz-láb szindrómát okozó mellékhatása van: 
 
cisplatin 
doxorubicin 
capecitabine 
methotrexat 
 
 
O18O0014  
A sunitinib támadási pontja: 
 
PDGFR 
VEGFR 
c-Kit 
mindegyik 
 
O211O0001 
Mivel foglalkozik a leíró epidemiológia? 
 
Az egyes betegségeknek a társadalomra gyakorolt hatásával 
A betegség-megelızés lehetıségeivel 
A lakosságot sújtó betegségteher mértékének elemzés ével 
 
 
O211O0002 
Mivel foglalkozik az analitikai epidemiológia? 
 
A környezet és a daganatkeletkezés közötti lehetség es összefüggések 
(etiológiai hipotézisek) vizsgálatával 
A betegségek elıfordulása és az okozott halálozás gyakoriságának statisztikai 
elemzésével 
A betegségek leküzdésének módszereivel 
 



 
O211O0003 
Mivel foglalkozik az intervenciós epidemiológia? 
 
A daganatos betegségek keletkezésének mechanizmusával 
Kockázati tényez ı és a betegség ok-okozati összefüggése igazolódása esetén 
az oki tényez ı érvényesülésének kiiktatásának módjaival 
A daganatos betegség gyógykezelésének lehetıségi vizsgálja 
 
 
O211O0004 
Mit nem  jelent a „kockázati tényezı” fogalma? 
 
A daganatos betegség okával egyenérték ő fogalom 
Olyan tényezı, amely önmagában, vagy más tényezıkkel együtt megnöveli a 
daganatkeletkezés valószínőségét 
A betegség keletkezésében szereplı rizikófaktor 
 
 
O211O0005 
Mit nem  fejez ki „relatív kockázat” fogalma? 
 
Egy adott kockázati tényezı hatásának kitett személyek megbetegedésének száma 
osztva a kockázatnak ki nem tett személyek számával 
Egy adott kockázati tényezı megbetegítı hatásának számszerősített valószínősége 
Egy adott kockázati tényez ınek egy másik kockázati tényez ıhöz viszonyított 
hatásának mértéke 
 
 
O211O0006 
Mit nevezünk az epidemiológiában „indikátornak”? 
 
Egy adott betegség kialakulásának stádiumát jelzı, mérhetı mutatószámot 
Egy adott népességben egy adott betegség kialakulására való hajlam mutatószámát 
Egy adott megbetegedés gyakoriságának (morbiditás, mortalitás stb.) 
jellemzésére használt mutatószámokat 
 
 
O211O0007 
Milyen átlagéletkorhoz szokták mérni az elvesztett potenciális életévek számát?  
 
65 év 
70 év 
75 év 
 
 
O211O0008 
Hogyan határozzuk meg a „túlélési idıt”? 
 
A diagnózis felállítása és a halál bekövetkezése kö zötti id ıtartam 



A daganat felismerése és a gyógykezelés befejezése közötti idı 
A daganatkeletkezés és a fatális kimenetel között eltelt idı 
 
 
O211O0009 
Mint használ viszonyítási alapul (a „nevezıben”) a népességalapú rákregiszter? 
 
Egy év alatt diagnosztizált rákesetek számát 
Idıegység alatt elıforduló megbetegedések számát 
Egy adott terület (ország) állandó lakosainak számá t 
 
 
O211O0010 
Nevezze meg férfi túlsúlyt mutató daganatféleségeket! 
 
Epehólyagrák  
Tüdırák 
Emlırák 
 
 
O211O0011 
Mit nevezünk „szekuláris trendnek”? 
 
A halálozás egyházi anyakönyvezését 
A megbetegedési és halálozási trendek állami nyilvántartását 
Egyes betegségek incidenciájának és halálozásának „ spontán” változását 
évek-évtizedek folyamán 
 
 
O211O0012 
Hogyan határozzák meg az életmódot a betegségkeletkezés összefüggésében?  
 
Az egészségre befolyással lév ı személyes döntések halmaza 
Szokások, kulturális hagyományok, motivációs rendszerek összessége 
A beteg és a társadalom kölcsönhatása 
 
 
O212O0001 
Milyen tevékenységet nevezünk szőrésnek? 
 
A daganatos betegség felismerését célzó klinikai vizsgálatot 
Minden korai diagnosztikai eljárást 
Tünet és panaszmentes személyek id ırıl-idıre megismételt vizsgálatát  
 
 
O212O0002 
Mit nevezünk a daganatok fejlıdésmenetének? 
 
A daganatos betegség klinikai lefolyását 
A daganatok kialakulásának szakaszokra tagolt „élet történetét” 



A daganatok kialakulásának molekuláris-genetikai folyamatát 
 
 
O212O0003 
A daganat-kialakulás melyik fázisa kínál lehetıséget a szőrıvizsgálatra? 
 
A tünetekkel járó klinikai szakasz 
A daganatkeletkezés biológiai kezdetét megelızı szakasz 
Preklinikai kimutathatóság szakasza 
 
 
O212O0004 
Milyen állapotokat nevezünk a szőrıvizsgálat célállapotának? 
 
A kialakulásuk kezdeti szakában lév ı, tünetet és panaszokat még nem okozó 
kórállapotokat 
Korai klinikai stádiumban lévı daganatos betegségeket 
A más módon fel nem ismert daganatos megbetegedéseket 
 
 
O212O0005 
A bizonyítékon alapuló népegészségügyi döntéshozatal szabályai szerint mi 
tekinthetı a szőrıvizsgálat hatásossága bizonyítékának? 
 
A diagnózis felállítása és a halál bekövetkezése közötti „túlélési idı” 
meghosszabbodása 
A halálozás mérsékl ıdése a céllakosságban 
A felismert betegségek stádium-megoszlásának kedvezı irányú eltolódása 
 
 
O212O0006 
Mit jelent a gyakorlatban a szőrıvizsgálatok „társadalmi elfogadottsága”? 
 
A laikus közvéleménynek a szőrıvizsgálati módszer korrektsége iránt kifejezett 
helyeslését 
A szőrıvizsgálati módszer befogadását a klinikai diagnosztikai eljárások sorába  
Optimális lakossági részvételt 
 
 
O212O0007 
Mit nevezünk intervallum-ráknak?  
 
A két egymást követ ı szőrıvizsgálat közötti id ıben klinikai úton diagnosztizált 
rákesetet 
Egy naptári év kezdetétıl végéig szőréssel felfedezett rákeseteket 
Egy „rákmegelızı állapot” és egy meghatározott klinikai stádium közötti átmeneti 
állapotban lévı rákeseteket 
 
 
O212O0008 



Milyen szerv daganatainak felismerésére szolgál a PSA-teszt? 
 
Vastag- és végbélrák 
Prosztatarák 
Emlırák 
 
 
O212O0009 
Milyen szőrési eljárást tekintünk népegészségügyi tevékenységnek? 
 
Alkalomszerő (opportunisztikus) szőrés 
Spontán szőrés 
Szervezett lakosságsz őrés 
 
 
O212O0010 
Milyen korcsoportokban ajánlott a sejtvizsgálatot alkalmazó méhnyakrákszőrés? 
 
18 és 70 év között 
25 és 65 év között 
A nemi élet megkezdésétıl a 70. évig 
 
 
O212O0011 
Szervezett lakosságszőrés mőködtetés esetén mi az eszköze a veszélyeztetett 
népesség személy szerinti nyilvántartásának és követésének?  
 
A szőrés minden elemére kiterjedı minıségbiztosítási rendszer 
A háziorvosi nyilvántartás 
A lakosságlistát kezel ı országos sz őrési nyilvántartás 
 
 
O212O0012 
Mi a népegészségügyi méhnyakrákszőrésnek a szakterület mai állása szerint 
ajánlott, bizonyítottan hatásos módszere? 
 
Komplex nıgyógyászati vizsgálat 
Méhnyak kolposzkópos vizsgálata 
A méhnyak hüvelyi felszínér ıl és a nyakcsatornából vett sejtkenet 
mikroszkópos vizsgálata 
 
 
O212O0013 
Miként alkalmazható az emlık tapintásos (fizikális) vizsgálata az emlıszőrésben?  
 
Mammográfiás vizsgálat kiegészít ı vizsgálataként 
Önálló szőrési módszerként 
Nem alkalmazható 
 
 



O212O0014 
Mi a vastagbélszőrésre ajánlott népegészségügyi ajánlás? 
 
„Egylépcsıs” szőrési stratégia 
„Kétlépcs ıs” sz őrési stratégia 
Virtuális kolonoszkópos vizsgálat 
 
 
O212O0015 
Milyen módon közömbösíthetık a szőrés nem kívánatos mellékhatásai? 
 
A részvétel kötelezıvé tételével 
A várakozási periódusok minimumra csökkentésével 
Szőrés elıtti tájékoztatással 
 
 
O213O0001  
Epidemiológiai becslések szerint a környezeti és életmódi tényezık változtatásával 
milyen arányban lehetne csökkenteni a daganatos morbiditást és mortalitást? 
 
30% 
60% 
80%  
 
 
O213O0002  
Mikor született meg hazánkban a Nemzeti Rákellenes Program? 
 
1955 
1990 
2006 
 
 
O213O0003  
Mi a kemoprevenció? 
 
a kialakult DNS károsodások semlegesítése  
kemoterápiás kezelés 
kemikáliák eltávolítása a szervezetbıl 
 
 
O213O0004  
Mi az epigenetika? 
 
A genetikától független öröklıdés 
Az epipharynx daganatok gentikai háttere 
a genetikai szerkezet “felett” m őködı szabályozó mechanizmusok összessége. 
 
 
O213O0005  



Mik a telomérek? 
 
a sejtöregedést mutató paraméterek 
a kromoszómák stabilitásának védelmét szolgáló sapk aszerő képzıdmények 
DNS javító mechanizmusok 
 
 
O213O0006  
A daganatos összhalálozás körülbelül hány százalékáért felelıs a dohányzás 
 
30%-ban 
10%-ban 
nem fokozza a daganatos összhalálozást 
 
 
O213O0007  
 
Mi a csomagév fogalma 
 
az évek és a napi cigarettamennyiség (doboz)szorzat a 
az egy év alatt elszívott cigaretták száma 
az egy doboz cigaretta elszívásának ideje 
 
 
O213O0008  
Kerüljük e a passzív dohányzást? 
 
Nem fontos, hiszen nem mi dohányzunk 
Gyermekkorban nem fontos az elkerülése 
Igen, mert megközelít ıleg 5 %-ban áll passzív dohányzás a tüd ırák 
kialakulásának hátterében 
 
 
O213O0009  
Mi az emlırák egyik legfontosabb, módosítható kockázati tényezıje? 
 
Születési testsúly 
Az elsı menstruáció ideje 
BMI 
 
 
O213O0010  
Csökkenti e a rendszeres séta az általános rákrizikót? 
 
Nem, mert nem számít intenzív testmozgásnak 
Igen, fontos az eml ı a colorectális és más egyéb daganatok megel ızésében 
Igen, de csak a fiatalkori emlırák rizikóját 
 
 
O213O0011  



Fokozhatja e a szexuális partner bármely szexuális úton átvihetı betegsége (STD) a 
prosztatarák rizikóját? 
 
Igen, de csak a gonorrhea 
Nincs sem megfigyelés, sem tudományos közlemény errıl az összefüggésrıl 
Igen, 29 case-control vizsgálat talált szignifikanc iát 
 
 
O213O0012  
Az ivóvíz arzéntartalma, vagy az arzén belélegzése fokozza a tüdırák 
kialakulásának rizikóját? 
 
Egyik sem 
Mindkett ı 
Mindkettı, de csak dohányosoknál 
 
 
O213O0013  
Mi a tüdırák kialakulásának második leggyakrabban elıforduló oka? 
 
BMI növekedése 
Fizikai aktivitás csökkenése 
Radon expozíció 
 
 
O213O0014  
Nem módosítható rizikótényezı emlırák esetén 
 
születési testsúly 
kumulatív ösztrogénhatás 
BMI 
 
 
O214O0001 
Válassza ki a hibás  megállapítást! A malignus daganatokra jellemzı: 
 
a környezı struktúrákat infiltrálják 
gyorsan nınek 
áttétképzési potenciáljuk nincs 
gyakran adnak áttétet más szervekbe 
 
 
O214O0002 
Melyik állítás nem igaz  a primer szisztémás kezelésre? 
 
A tumor megkisebbedése miatt a szervmegtartó mőtét esélye nı. 
In vivo mérhetı az alkalmazott gyógyszer hatása. 
A távoli áttétes beteg kezelésének a megnevezésére használjuk. 
A primer szisztémás kezelés hatására akár komplett patológiai válasz is létrejöhet. 
 



 
O214O0003 
Melyik állítás igaz  az ırszem nyirokcsomóra? 
 
Primer tumor nyirok elvezetésének elsı nyirokcsomója. 
Amennyiben tumorsejtet tartalmaz, feltételezhetıen a mögöttes nyirokcsomók is 
érintettek. 
Ha nem tartalmaz daganatsejtet, akkor nem kell kiterjesztett nyirokcsomó-
blokkdisszekciót végezni. 
A fentiek közül mindegyik. 
 
 
O214O0004 
A következı esetet melyik TNM írja le a legjobban? A betegnél klinikai vizsgálat 
során 3 cm bal oldali emlıtumor- és bal axilláris nyirokcsomó-érintettség igazolódott, 
a képalkotó vizsgálatok a máj 8-as szegmentumában több cisztát találtak, más 
eltérésre nem derült fény. 
 
pT2N1M1 
cT2N1M1 
cT2N0M0 
cT2N1M0 
pT2N0M0  
 
 
O214O0005 
A következı patológiai leletrészlet alapján válassza ki a helyes  TNM-besorolást! Az 
eltávolított emlıben 2,4 cm legnagyobb átmérıjő invazív ductalis carcinoma látható, 
a feldolgozott 4 darab nyirokcsomóból egyben található izolált tumorsejtcsoport, a 
perieneurális és vasculáris invázió szöveti jelei láthatóak. 
 
pT2 pN0 V0 Pn1 
pT2 pN(i-) V0 Pn0 
pT0 pN(i+) V1 Pn0 
pT2 pN(i+) V1 Pn1 
 
 
O214O0006 
A következı lelet alapján válassza ki a helyes  TNM-leírást! A beteg vizsgálata során 
a colonoscopia a sigma bélben 1,5 cm exophtikus tumort mutatott, a biopszia 
adenocarcinomát igazolt. PET CT vizsgálat történt, mely a retroperitoneumban és a 
máj 6-os, valamint 8-as szegmentumában FDG-dúsulást írt le. 
 
cT2N2M0 
pT2N1M1 
cT2N1M1 
cT0N2M1 
pT2cN1cM1 
 
 



O221O0001 
Mely tünetcsoportok jellemzik a daganatos megbetegedéseket? 
 
Általános tünetek, szerv specifikus tünetek 
Általános tünetek, szerv specifikus tünetek, metasz tázisok tünetei, 
paraneoplasztikus jelenségek 
Metasztázisok tünetei, paraneoplasztikus jelenségek 
 
 
O221O0002 
Melyek azok az általános tünetek, amelyek minden daganatra jellemzıek? 
 
láz, testsúlycsökkenés, anaemia, gyengeség, fáradékonyság 
gyengeség, fáradékonyság 
nincs minden daganatra jellemz ı általános tünet 
 
 
O221O0003 
Melyik az a figyelemfelkeltı jel, mely colorectalis daganat gyanúját veti fel? 
 
gyengeség, fáradékonyság 
láz, testsúlycsökkenés, fáradékonyság 
székelési habitus megváltozása 
 
 
O221O0004 
Mely daganattípusokra jellemzı a dysphagia? 
 
gégedaganatok, nyel ıcsıdaganat, gyomordaganat 
nyelıcsıdaganat 
gégedaganat. 
gyomordaganat 
 
 
O221O0005 
Milyen gyakorisággal észlelhetı daganatos megbetegedés a thromboembolias 
megbetegedések hátterében? 
  
10-12% 
20% 
40-45% 
 
 
O221O0006 
Melyik az a leggyakoribb metasztázis típus, mely gyakran az elsı tünete a daganatos 
megbetegedésnek? 
 
májmetasztázis 
csontmetasztázis 
agyi metasztázis 



 
 
O221O0007 
Mit nevezünk paraneoplasiás jelenségnek? 
 
minden daganattípusra jellemzı tünetcsoportot 
olyan tünetcsoport, melynek kialakulásukban részben  a daganat által termelt, 
részben a daganat által más szövetekben indukált bi ológiailag aktív anyagok 
játszanak szerepet. 
szervspecifikus jelenség 
 
 
O221O0008 
Milyen tünetcsoportok jellemzik a paraneoplasiás jelenségeket? 
 
hormonális tünetcsoport, haematológiai tünetcsoport , neurológiai 
tünetcsoport, izom- és az izületi rendszer tünetei,  paraneopláziás 
bırjelenségek, haemosztazis eltérések 
haematológiai tünetcsoport, hypercalcaemia 
anaemia, hypercalcaemia, hyperalbuminaemia 
 
 
O221O0009 
Melyek a carcinoid tumorok legjellegzetesebb tünetei? 
 
gyengeség, fáradékonyság 
bırelszínez ıdés, kipirulás, hypotonia, paroxismalis tachycardia , hasmenés 
anaemis, bırelszínezıdés 
 
 
O221O0010 Ismeretlen eredető láz hátterében mely daganatok állnak a 
leggyakrabban? 
 
emlıdaganat, tüdıdaganat 
colorectalis daganatok 
vesedaganat, Ewing sarcoma 
 
 
O222O0001 
Mely vizsgálómódszerek alkalmazása szükséges daganatos betegek teljes 
kivizsgálásához? 
 
anamnézis, képalkotó eljárások 
anamnézis, laboratóriumi vizsgálatok, szövettani vizsgálat 
anamnézis, fizikális vizsgálat, laborvizsgálatok, képalkotó vizsgálatok, eszközös vizsgálatok, 

szövettani vizsgálat 

anamnézis, fizikális vizsgálat, képalkotó vizsgálatok, szövettani vizsgálat 

 
 



O222O0002 
Mely vizsgálatok képezik a daganatos betegek esetén a fizikális vizsgálat részét? 
 
kopogtatás, hallgatózás 
hallgatózás, megtekintés, 
megtekintés, kopogtatás, hallgatózás, tapintás 
 
 
O222O0003 
A daganatok korai diagnosztikájában melyik vizsgálómódszer a leghatékonyabb? 
 
hagyományos rtg. vizsgálat 
CT vizsgálat 
labordiagnosztika 
endoszkópos vizsgálat 
 
 
O222O0004 
Miért fontos a tumormarker meghatározás? 
 
tumorkeresı módszer 
alátámasztja a feltételezett diagnózist 
a betegség utánkövetésében van jelent ısége 
 
 
O222O0005 
Alkalmazhatjuk-e a tumormarkereket szőrésre? 
 
természetesen igen 
részben 
nem 
 
 
O222O0006 
Melyek azok a képalkotó eljárások melyek segítségével végezhetünk diagnosztikus 
szövettani mintavételt? 
 
hagyományos rtg 
csak UH 
nuklearis medicina 
UH, CT, MR 
 
 
O222O0007 
Melyik az a vizsgálómódszer, mely a keresztmetszeti információt ötvözi a 
metabolikus információval? 
 
CT 
MR 
Nuklearis medicina 



PET-CT 
 
 
O222O0008 
Melyek azok a laboratóriumi reakciók melyek kizárólag csak daganatos 
betegségekben pozitívak? 
 
gyorsult vértest süllyedés, a hypochrom anaemia, a thrombocytosis, mikrohaematuria 
nem ismerünk olyan „reakciókat”, melyek kizárólag c sak daganatos 
betegségekben volnának pozitívak 
hyperalbuminaemia, a C-reaktiv protein emlkedése, a haptoglobin, a serum vas szint 
csökkenése, a serum réz emelkedése 
 
 
O222O0009 
Melyek a képalkotó diagnosztika feladatai az onkológiai gyakorlatban?  
 
felismerni a daganatos elváltozást, meghatározni po ntos elhelyezkedését, 
méretét, megállapítani a betegség stádiumát, és ezz el segítséget nyújt a terápia 
meghatározásában, majd az utánkövetésben. 
felismerni a daganatos elváltozást, meghatározni pontos elhelyezkedését 
meghatározni a daganat pontos elhelyezkedését 
felismerni a daganatos elváltozást 
 
 
O222O0010 
Alkalmazható-e onkológiai kezelés szövettani diagnózis nélkül, ha képalkotó 
vizsgálattal kimutatható a daganatos betegség? 
 
igen, a képalkotó vizsgálat elvégzése elég a kezelés megkezdéséhez 
bizonyos esetekben igen 
szövettani diagnózis nélkül nem végezhet ı onkológiai kezelés 
 
O223O0001 
Haematológiai vizsgálathoz milyen antikoagulánst tartalmazó mintavételi csı kell? 
 
Citrát 
Heparin 
ETDA 
Semmilyen 
 
 
O223O0002 
A laboratóriumi analitika mely szakaszában a leggyakoribb a tévedés? 
 
Preanalitika 
Analitika 
Postanalitika 
Informatika 
 



 
O223O0003 
Thromboemboliás eltérés esetén mely laboratóriumi paraméternek magas a negatív 
prediktív értéke? 
 
Prothrombin idı 
D-dimer 
Aktivált parciális thromboplasztin idı 
Fibrinogén 
 
 
O223O0004 
A vesefunkció pontosabb megítéléséhez mely laboratóriumi paraméter 
meghatározása szükséges? 
 
Kreatinin 
Nátrium 
Karbamid 
Mért, vagy számított kreatinin clearance 
 
 
O223O0005 
SIADH fennállására mely laboratóriumi paraméter változásakor kell gondolni? 
 
Na 
K 
Ca 
P 
 
 
O223O0006 
Pseudohyperkalaemia leggyakoribb oka? 
 
Vérvételi csıben zajló haemolysis 
Minta rázása 
Rossz vérvételi csı alkalmazása 
Vérvétel során bekövetkez ı haemolysis 
 
 
O223O0007 
Hematológiai betegség gyanúja esetén milyen speciális laboratóriumi vizsgálat válhat 
szükségessé? 
 
Haemostasis 
D-dimer 
Áramlási cytometriás vizsgálat 
Thrombocyta funkció mérése 
 
 
O223O0008 



Daganatos betegségekben gyakran észlelhetı gyorsult vörösvérsejt süllyedés 
hátterében mi áll legtöbbször? 
 
Albuminhiány 
Megváltozott plazma fehérje összetétel 
Összfehérje emelkedés 
Vérképi eltérés 
 
 
O223O0009 
Mely tumormarker alkalmas szőrésre? 
 
CA 153 
CA 125 
NSE  
PSA 
 
 
O223O0010 
Mire a legalkalmasabbak a tumormarkerek? 
 
Ismert daganatos betegség esetén a terápia nyomonkö vetésére 
A diagnózis felállítására 
Rizikócsoport szőrésre 
Ismeretlen daganat esetén a diagnózis felállításának segítésére 
 
 
O224O0001 
Válassza ki a helyes állítást! 
 
I.v. kontrasztanyag csak, mint allergén okozhat komplikációt. 
A vesefunctió nem befolyásolja az i.v. k.a. adhatóságot. 
I.v. kontrasztanyagot csak >60 GFR-nél adhatunk kül önösebb megfontolás 
nélkül. 
I.v. kontrasztanyagot csak 30 GFR-nél adhatunk különösebb megfontolás nélkül. 
 
 
O224O0002 
Válassza ki a helyes állítást! 
 
A RECIST-et kontrasztdúsított UH vizsgálattal tudjuk jól értékelni. 
A RECIST értékelést CT vizsgálat alapján végezzük. 
Fontos, hogy RECIST értékelésnél megcsináljuk a metasztázis volumetriáját. 
RECIST-nél mindig meg kell mérni a szerv longitudinális átmérıjét. 
 
 
O224O0003 
Válassza ki a helyes állítást! 
 
A ma alkalmazható vizsgálatok közül a CT a legártalmatlanabb. 



A ma alkalmazható vizsgálatok közül az UH a legárta lmatlanabb. 
A ma alkalmazható vizsgálatok közül a rtg. a legártalmatlanabb. 
A ma alkalmazható vizsgálatok közül az angiographia a legártalmatlanabb. 
 
 
O224O0004 
Válassza ki a helyes megoldást! Várható i.v. kontrasztanyag beadás elıtt 2 nappal el 
kell hagyni a: 
 
statinokat. 
insulint. 
metformint. 
bisphosphonatot. 
 
 
O224O0005 
Válassza ki a helyes állítást! 
 
A célirányos, speciális onkológiai-radiologiai vizsgálatokat a területileg illetékes 
rendelıintézetben kell elvégeztetni. 
A célirányos, speciális onkológiai-radiologiai vizsgálatokat a mindegy, hogy hol 
végeztetjük el, csak gyorsan sorra kerüljön. 
A célirányos, speciális onkológiai-radiologiai vizs gálatokat lehet ıleg 
onkológiára szakosodott radiológián kell elvégeztet ni. 
A célirányos, speciális onkológiai-radiologiai vizsgálatokat csak fekvıbeteg intézet 
rtg-jében lehet elvégeztetni. 
 
 
O224O0006 
A kemoterápia hatékonyságának monitorozására ajánlott vizsgálat: 
 
UH, rtg 
CT, MR 
DSA 
 
 
O224O0007 
Válassza ki a helyes állítást! 
 
Onkológiai betegnél nem kell tekintettel lenni a diagnosztikus sugárterhelésre („úgyis 
kap eleget”, „nagyobb baja van annál, hogy azzal is törıdjünk”). 
Onkológiai betegnél fokozottan tekintettel kell len ni a diagnosztikus 
sugárterhelésre. 
Onkológiai beteg besugárzás után már nem kaphat további, diagnosztikus eredető 
sugárdózist. 
Onkológiai beteget csak UH-gal vagy MR-rel szabad vizsgálni. 
 
 
O224O0008 
Válassza ki a helyes állítást! 



 
A mammographiát keménysugár technikával végezzük. 
Azért végezzük a mammographiát keménysugárral (100 kV felett), hogy 
kiküszöböljük a bordák árnyékoló hatását. 
Azért végezzük a mammographiát lágysugárral (25 kV) , hogy a kis elnyel ıdési 
különbségeket hangsúlyozzuk. 
Lehetıleg ne végezzünk mammographiát. 
 
 
O224O0009 
Válassza ki a helyes állítást! 
 
A mammographia rtg sugárterheléssel járó diagnoszti kai eljárás 
Mammographia helyett inkább használjunk UH-t emlıszőrésre.  
A mammographia olyan lágy rtg sugárral dolgozik, hogy annak már nincs is 
sugárterhelése. 
A mammographia idejétmúlt eljárás. 
 
 
O224O0010 
A CT mellkas vizsgálat sugárterhelése kb hányszorosa a hagyományos 
mellkasfelvételének? 
 
2-szerese 
5-szöröse 
10-szerese 
40-szerese 
 
 
O224O0011 
Válassza ki a helyes állítást! 
 
Onkológiai betegek követéses vizsgálatánál azért preferáljuk az MR-t, mert nem kell 
kontrasztanyagot adni. 
Onkológiai betegek követéses vizsgálatánál kontrasztanyagos UH-t alkalmazunk, 
mert jól standardizálható és jól parametrizálható vizsgálat. 
Onkológiai betegek követéses vizsgálatánál nem kell tekintettel lenni a technikai 
paraméterekre, mert fı a gyorsaság. 
Onkológiai betegek követéses vizsgálatánál kontrasz tanyagos CTt 
alkalmazunk, mert jól standardizálható és jól param etrizálható vizsgálat. 
 
 
O224O0012 
Válassza ki a helyes állítást! 
 
A kettıskontrasztos rtg. bélvizsgálat arra való, hogy a bélfal vastagságát kimutassuk 
vele, mert mutatja a bélfalat kívül is meg belül is. 
A kettıskontrasztos rtg. bélvizsgálat arra való, hogy a belek functióját 
megfigyelhessük. 



A kett ıskontrasztos rtg. bélvizsgálattal a belek (vékony é s vastagbél) 
nyálkahártya felszínét tudjuk plasticusan ábrázolni . 
A kettıskontrasztos rtg. bélvizsgálat során jól láthatjuk egy tumor fali infiltrációját és a 
nyirokcsomó metastasisokat. 
 
 
O224O0013 
Válassza ki a helyes állítást! 
 
Endosonographiánál a beteg lenyeli a transducer-capsulát. 
Endosonographiánál sonda segítségével juttatjuk be az üreges szervbe a 
kicsiny vizsgálófejet. 
Endosonographiát csak szívben tudunk végezni. 
Az endosonographia tulajdonképpen ugyanaz, mint a sonoelastographia. 
 
 
O225O0001 
Az alábbi klinikai adatoknak célszerő szerepelni a kórszövettani vizsgálati kérılapon 
KIVÉVE: 
 
onkológiai anamnézis 
képalkotó- és releváns laboratóriumi vizsgálatok eredménye 
családi onkológiai anamnézis 
iskolai végzettsége 
 
 
O225O0002 
A biopsziás mintákból soha nem lehet következtetni egy daganat helyi kiterjedésére. 
 
igaz 
hamis 
 
 
O225O0003 
Mi a biopsziás mintavétel hátránya? 
 
drága 
a daganat hematogén szórását okozza 
az elváltozásnak csak egy részletét reprezentálja 
megterheli a beteg szervezetét 
 
 
O225O0004 
Mely adatokat NEM tartalmazza minden esetben a kórszövettani lelet tumorok 
esetében? 
 
daganat differenciáltsági foka 
daganat helyi kiterjedése 
a daganat sebészi reszekciós szélekhez való viszonyát 
távoli metastasis jelenléte 



 
 
O225O0005 
Mely tumorok esetében szükséges a HER2 státus megadása a patológiai vizsgálat 
során? 
 
prosztatarák 
pajzsmirigyrák 
emlırák 
gastrointestinális stroma tumor 
 
 
O225O0006 
Mely daganatok esetében van jelentısége az ösztrogén receptor meghatározásnak? 
 
melanoma malignum 
gyomorrák 
pancreasrák 
emlırák 
 
 
O225O0007 
A gastrointestinális stromális tumork kezelendı esetiben mit kell meghatározni? 
 
HER-2 
ösztrogen receptor 
EGRF 
c-Kit 
 
 
O225O0008 
Prosztata rák esetén melyik speciális grading kerül még megadásra a mőtétileg 
eltávolított preparátum szövettani feldolgozása kapcsán? 
 
Gleason grade és score 
Fuhrman grade 
Nottingham grade 
 
 
O225O0009 
A szövettani vizsgálat során megállapításra kerül:  
 
a daganat pontos típusa 
differenciáltsága (grade) 
a sebészi reszekciós szélekhez való viszonya 
a tumor mérete 
az fentiek közül az összes 
 
 
O226O0001 



Citológiai vizsgálat során mit értékel a citopatológus? 
 
metszetet 
kenetet  
labor leletet 
a fizikális vizsgálat eredményét 
 
 
O226O0002 
Mely HPV típusok jelentenek magas rizikót cervix rák tekintetében? 
 
12-es 
27-es 
18-as 
91-es 
 
 
O226O0003 
Minek a mutációs státusza fontos tüdı adenocarcinoma esetén? 
 
béta katenin 
P53 
nMYC 
EGFR 
 
 
O226O0004 
Mire legalkalmasabb a vizeletcitológiai vizsgálat? 
 
a recidivák követésére 
a primer daganat diagnosztizálására 
a gyulladás és a kórokozók meghatározására 
krisztalloidok analízisére 
 
 
O226O0005 
A vezérelt aspirációs citológiai vizsgálatok milyen eszközzel történnek a 
leggyakrabban? 
 
ultrahang 
CT 
MRI 
Rtg 
 
 
O226O0006 
Szisztémás kemoterápia adható-e csupán citológiai eredmény alapján? 
 
nem 
igen 



csak ha kiegészít ı vizsgálattal definitív diagnózis adható 
onkológus dönti el individuális mérlegelés alapján 
 
 
O226O0007 
Milyen kiegészítı vizsgálatra alkalmas az emlı aspirációs minta? 
 
nMYC 
EGFR 
Ki-67 
Her-2 
 
 
O226O0008 
Mi jelzi leginkább a neoplasztikus folyamat fennálltát pajzsmirigy aspirációs citológia 
esetén? 
 
sejtatípia 
mageltérések 
necrosis jelenléte 
sejtdússág 
 
 
O226O0009 
Mi jellemzı a reaktív nyirokcsomó citológiai képére? 
 
heterogén lymphoid sejtpopuláció 
monomorph lymphoid sejtpopuláció 
epithelioid sejtek jelenléte 
idegentest típusú óriássejtek jelenléte 
 
 
O226O0010 
Mi jellemzı számos lágyrész sarcomára amit aspirációs citológiai anyagon is ki lehet 
mutatni? 
 
pont mutáció 
deléció 
inzeció 
transzlokáció 
 
 
O227O0003  
Melyik gén mutációjának kimutatását végzik tüdırákoknál a tirozinkináz gátlók 
kedvezı terápiás hatásának felmérésére? 
 
K Ras 
c-kit 
EGFR 
b-raf 



akt 
 
O227O0004  
Melyik gén amplifikációjának kimutatását végzik rutinszerően emlırákokban? 
 
beta catenin 
c-kit 
BRCA1 
BRCA2 
her2 
 
O227O0005 
Milyen génkárosodások mutathatók ki break apart próbákkal? 
 
deléciók 
amplifikációk 
transzlokációk 
inverziók 
triszómiák 
 
O227O0006  
Az alábbi eljárások közül melyik nem alkalmas deléciók kimutatására? 
 
FISH locus spec. próbával 
Szekvenálás 
Mikroszatellita fragment analízis 
RFLP 
Heteroduplex analízis. 
 
O227O0007  
Jelölje meg melyik válasz nem igaz ! A RAS gén mutációját vizsgálhatjuk az 
alábbiakkal 
 
Real-time PCR 
RFLP 
Szekvenálás 
heteroduplex analízis 
egyikkel sem 

 
O227O0008  
Milyen gén mutációit vizsgáljuk gastrointestinalis stromalis daganatokban? 
 
c-kit  
b-raf 
c-met 
akt 
n-myc 
 
O227O0009  
Milyen vizsgálati eljárás alapja a DNS lánctermináció? 



 
real time PCR 
szekvenálás 
restrikciós enzimemésztés 
single strand conformációs polimorfizmus 
DNS izolálás 
 
O227O0010  
Az alábbiak közül melyik sorolható a génmőködés epigenetikai szabályozásához? 
 
transzláció 
transzkripció 
DNS metiláció 
Ubiqitináció 
DNS lánctermináció 
 
O227O0011  
Mi az, ami nem fogy el  a PCR reakció során 
 
dNTP 
Taq polimeráz 
primer 
templát DNS 
 
O227O0012  
Ha az egy real time PCR reakcióban az egyik minta Ct értéke 1-el nagyobb, mint a 
másiké, akkor abban a mintában  
 
kétszerannyi templát van 
ötször több templát van 
fele annyi templát van 
10%-al több templát van 
10%-al kevesebb templát van 
 
O227O0013  
Az alábbiak közül mi nincs  a PCR reakcióelegyében 
 
primerek 
templát 
dNTP 
ddNTP 
Taq polimeráz 
 
O227O0014  
Heterozigótaság esetén hány PCR terméket kapunk 1 mikroszatellita primer 
használatával? 
 
egy terméket 
két terméket 
 



O227O0015  
Az alábbiak közül melyik nem igaz ? A molekuláris diagnosztika 
 
elsısorban a daganatok korai kimutatására alkalmas 
segít a személyre szabott terápia megválasztásában 
segít a daganat prognózisának felmérésében 
 
 
 
O228O0001  
A Ga-67 citrát 
 

tumorspecifikus radiofarmakon 

a malignus lymphoma vizsgálatában leghasznosabb a diagnózis megállapítására 

sugárterhelése relatíve nagy 

a SPECT-re alacsony energiájú sugárzása miatt nem alkalmas 

 
 
O228O0002  
A  F-18-FDG 
 

egyik előnye, hogy gyulladásokban nem dúsul 

csak ciklotron közelében használható 

a terápia hatásának lemérésére nem alkalmas 

nem tumorspecifikus radiofarmakon  

 
 
O228O0003  
A F-18-FLT 
 

a tumorok un. proliferációs markere, dúsulása a sejtproliferációval arányos 

tumorbeli dúsulása az aminosav felhasználás mértékével arányos 

nem használható a terápia eredményének megállapítására 

csak ciklotron közelében használható 

 
 
O228O0004  
A somatostatin receptor-szcintigráfia 
 

csak gamma-sugárzó radiofarmakonokkal lehetséges 

csak pozitron-sugárzó radiofarmakonokkal lehetséges 

carcinoid vizsgálatára alkalmas, de a pheochromocytoma vizsgálatára alkalmatlan 

szükséges az Y-90-DOTATOC peptid-receptor radioterápia indikálásához 

 
 



O228O0005  
A  I-123-MIBG szcintigráfia 
 

legfőbb haszna a neuroblastoma diagnózisának megállapítása 

a diagnosztizált pheochromocytoma lokalizálására használható 

a I-131-MIBG-vel szemben az inoperábilis neuroblastoma terápiájára is használható 

alkalmatlan a medulláris pajzsmirigyrák vizsgálatára 

 
 
O228O0006  
A Tc-99m-sestamib 
 
a perfúziós szívizomszcintigráfia egyik legfontosabb radiofarmakonja 

endokrin daganatok vizsgálatára nem használható 

sugárterhelése kiemelkedően magas 

a mellékpajzsmirigy hyperplasia vizsgálatára nem használható 

 
 
O228O0007  
Nem tartozik a tumorspecifikus izotópdiagnosztikai eljárások közé 
 

az immunszcintigráfia 

az FDG-PET 

a receptorszcintigráfia 

a I-131-MIBG szcintigráfia 

 
 
O228O0008  
Az ırszem nyirokcsomó szcintigráfia 
 

tumorspecifikus radiofarmakonnal végezzük 

a regionális nyirokcsomók ábrázolására való 

eredménye nem befolyásolja a műtéti tervet 

a vizsgálathoz radiokolloidot használunk 

 
 
O228O0009  
A F-18-FDG az alábbi tumorok vizsgálatára nem alkalmas 
 

a colorectalis rák vizsgálatára 

a nyelőcsőrák vizsgálatára 

a NSCLC vizsgálatára 

a bronchoalveoláris rák vizsgálatára 

 



 
O228O0010  
A  F-18-FDG álnegatív leletet adhat 
 

0.5 cm-nél kisebb tumor esetében 

jól differenciált neuroendocrin daganatok esetében 

agyi metastasisok esetében 

mindhárom (a., b. és c.) esetben 

 
 
O228O0011  
A  F-18-FDG dúsulás 
 

a glükóz transzportot ábrázolja 

a glükóz metabolizmust ábrázolja 

a glükóz transzportot és a metabolizmust ábrázolja 

mindhárom (a., b. és c.) válasz igaz 

 
 
O228O0012  
A tumorok hypoxiájának vizsgálatára használható radiofarmakon 
 

a F-18-fluoromisonidazol 

a VEGF-hoz kötődő antitest 

az integrinekhez kötődő radioizotóppal jelzett RGD-k 

az Y-90-misonidazol 

 
 
O228O0013  
A prostata carcinoma PET vizsgálatára jól használható 
 

a F-18-FLT 

a F-18-cholin 

a F-18-Natriumfluorid 

a Ga-68-DOTANOC 

 
 
O228O0014  
A gyulladásos folyamatok vizsgálatára nem alkalmas 
 

a F-18-FDG PET 

az in vitro jelzett saját leukocyta 

a  I-123-MIBG 

a Ga-67 citrát 



 
 
O228O0015  
A csontszcintigráfia általánosan használt radiofarmakonjai (pl. Tc-99m-MDP) 
 

dúsulnak a malignus tumorok metastasisának sejtjeiben 

dúsulnak az osteoblastok tevékenysége következtében 

dúsulnak az osteoclastok tevékenysége következtében 

(a csontállományba be nem épült radiofarmakon) hepatobiliárisan választódik ki 

 
 
O228O0016  
A differenciált sejtes pajzsmirigyrák 
 

hideg göbként ábrázolódik a pajzsmirigy Tc-99m-pertechnetát szcintigráfián 

sejtjei radiojódot nem vesznek fel 

kezelésében a műtét felesleges, ha ablatív radiojód kezelést alkalmazunk 

kiújulása csak FDG PET-tel mutatható ki 

 
O231O0001 
Jelölje meg az onkoteamek mőködésére igaz állítást! 
 
Megvitatja és jóváhagyja minden daganatos beteg ter ápiás tervét. 
Az onkoteam csak esetileg dönt a daganatos betegek kezelésérıl. 
Az onkoteamen a beteg nem vehet részt. 
Az onkoteam mindennap ülésezik. 
 
 
O231O0002 
Mire alapozza döntését az onkoteam? Jelölje meg a hamis  állítást! 
 
Szakmai útmutatók 
Patológiai lelet 
Képalkotó diagnosztikai lelet 
Tumor biológiai viselkedése 
A beteg hozzátartozójának észrevételére 
 
 
O231O0003 
Min múlik az onkológiai beteg sorsa? 
 
az intézmény finanszírozottságán 
az elsıdleges ellátás racionális megválasztásán és elvégzé sén 
a beteg tájékozottságán 
az alternatív gyógymódok elérhetıségén 
 
 
O231O0004 



A beteg jellemzık közül mi befolyásolja az onkoteam döntését? 
 
a beteg teljesítménystátusa 
kísérıbetegségek 
betegpreferencia 
a fentiek közül mind 
 
 
O231O0005 
Mihez van joga a betegnek? 
 
az orvosi ellátáshoz 
az emberi méltósághoz 
az intézmény elhagyásához 
önrendelkezéshez 
a fentiek közül mindhez 
 
 
O231O0006 
Ki nem tagja az onkoteamnek? 
 
klinikai onkológus 
sugárterápiás szakember 
képalkotó diagnoszta 
patológus 
betegjogi képvisel ı 
 
 
O231O0007 
Milyen esetben kezelhetı onkoteam vélemény nélkül daganatos beteg? 
 
ha a beteg kéri 
ha az orvos így dönt 
csak sürg ısség esetén 
bármilyen esetben 
 
 
O231O0008 
Milyen elınye van, ha a beteg is részt vesz az onkoteamen? 
 
javul a beteg informáltsága 
javul a biztonságérzete 
javul az együttmőködési készség 
a fentiek közül az összes  
 
 
O232O0001 
Nem sebészeti diagnosztikai eljárás az onkológiában: 
 
Tumormarker vizsgálat 



Excisios biopszia 
Staging laparotomia 
Incisios biopszia 
Sentinel nyirokcsomó biopszia 
 
 
O232O0002 
Melyik állítás nem igaz? 
 
Az operabilitast a beteg kora, kísérı betegségei, teherbíró képessége befolyásolja 
Operabilis a daganat, ha sebésztechnikailag eltávol ítható 
Irresecabilis a daganat, ha sebésztechnikailag nem távolítható el 
Nem minden áttétes daganat inoperabilis 
Az irresecabilitás az esetek egy részében korszerő képalkotók (CT, MRI) lelete 
alapján is kimondható 
 
 
O232O0003 
R (residualis tumor) osztályozásnál igaz: 
 
R2 resectio esetén makroszkópos tumor marad vissza 
R0 resectio esetén sem mikroszkópos mérető tumor sem marad vissza 
R1 resectio esetén mikroszkópos mérető tumor marad vissza 
Az R2 resectio megfelel a debulking/citoreduktiv mőtétnek 
Mindegyik igaz 
 
 
O232O0004 
Kuratív mőtétnek tartható: 
 
Rectum tumor esetén sigmoideostomia képzés 
Pancreas fej daganat esetén hepaticojejunostomia 
Coecum tumor esetén ileotransversostomia 
Gyomor tumor esetén gastrectomia D2 nyirokcsomó dis sectioval 
Gyomor tumor esetén gastrojejunostomia 
 
 
O232O0005 
A multimodalis kezelésre igaz: 
 
A neoadjuváns kezelés új eljárások alkalmazását jelenti 
Az adjuváns kezelés csak kisegítı lehetıség a daganatterápiában 
Intraoperativ onkológiai kezelés a rossz gyógyhajlam miatt nem végezhetı 
Preoperativ onkológiai kezelés csak inoperabilis betegeknél végzendı 
A multimodalis kezelés a m őtéti és egyéb daganatellenes kezelések 
kombinálását jelenti 
 
 
O232O0006 
A daganatsebészet technikai alapelvei közé tartozik: 



 
No touch technika 
A tumor mobilizálása elıtt a tumorhoz futó ereket le kell kötni 
A mőtét elıtt antibiotikus profilaxist kell alkalmazni 
A daganat eltávolítása után a mőtéti területet át kell öblíteni 
A daganatot a kiindulási szervvel, regionalis nyirokutakkal, nyirokcsomókkal egy 
blokkban kell eltávolítani 
 
 
O232O0007 
A sentinel (ırszem) nyirokcsomó eltávolításra jellemzı állítás, kivéve: 
 
A sentinel nyirokcsomót kettıs jelöléssel keressük meg 
Tumormentes sentinel nyirokcsomó esetén is el kell végezni a blockdissectiot 
Elıfordulhat jumping/skipping metastasis 
A sentinel nyirokcsomóban a patológus mikrometastasisokat keres 
A sentinel nyirokcsomók vizsgálatával csökkenthetı a mőtéti morbiditás 
 
 
O232O0008 
A sebészeti ellátás spektrumára vonatkozóan igaz állítás, kivéve: 
 
Korai rákok esetén limitált radicalitású sebészeti beavatkozások is végezhetık 
Precancerosus állapotok esetén profilaktikus mőtét végzése javasolt 
Több szervre terjedı daganatok esetén is törekedni kell R0 resectiora 
Localis tumorrecidiva esetén is el kell eltávolítan i a távoli áttétet 
Májmetasis a colorectalis tumor mőtétjével egy ülésben is resecálható 
 
 
O232O0009 
Az onkológiai sebészet minıségére jellemzı paraméter: 
 
Localis tumorrecidiva a bélanastomosis területén 
Postoperativ halálozás  
Postoperativ szövıdmények 
A kórházi kezelés hossza 
Mindegyik 
 
 
O232O0010 
A daganatsebészeti beavatkozások eredményeit befolyásolja, kivéve: 
 
A sebész gyakorlata 
A centrum nagysága, mőtét száma 
A sebész speciális képzettsége 
Az egy sebész által végzett mőtétek száma 
A sebész neme  
 
 
O2331O0001 



Általában mikorra tehetı a nadír idıpontja? 
 
3. napon 
10. napon 
14. napon 
 
 
O2331O0002 
Milyen kezelést ad, ha a tumor nem mőthetı a mérete miatt? 
 
kuratív 
neoadjuváns  
palliatív 
 
 
O2331O0003 
Melyik válasz az igaz? A sejteket akkor pusztítja el a citosztatikum általában: 
 
ha belép a sejtciklusba  
ha a sejt nyugvó fázisban van 
egyik sem igaz 
 
 
O2331O0004 
Mit jelent a multi drug rezisztencia? 
 
egyetlen gyógyszerrel történ ı találkozás létrehozhat olyan mutációt, mely több 
gyógyszer hatását is gátolja 
sok gyógyszerre való érzéketlenség, a permeabilitás csökkenése miatt 
egyik sem 
 
 
O2331O0005 
Mit jelent az adjuváns kezelés? 
 
mőtét után, amikor tumormentessé vált a beteg, gyógys zeres kezeléssel az 
áttétek kialakulásának rizikóját csökkentjük le 
a tumor méret megkissebítését szolgáló terápia 
áttétek ellátására alkalmas kezelés 
 
 
O2331O0006 
Melyek a kemoterápia mellékhatásai? 
 
hajhullás 
fehérvérsejtszám csökkenés 
hasmenés 
fentiek mind 
 
 



O2331O0007 
Melyik rövidítés nem jellemzi a kemoterápia hatását? 
 
SD 
CR 
MC 
PD 
PC 
 
 
O2331O0008 
Mikor adunk kemoterápiát? 
 
ha a személyi feltételek hiányoznak 
ha a tumor lassan növekszik 
ha a tumor gyors növekedést mutat 
 
 
O2331O0009 
Mi nem jellemzı a lokálisan adott kemoterápiára? 
 
több szervet érint ı áttét esetén adjuk  
egy szervre lokalizált áttétes folyamat kezelésére alkalmazzuk 
ép szövetek terhelés a kezelés alat kisebb lesz 
 
 
O2331O0010A tumor képalkotóval történı kimatathatóságának mi az alsó határa? 
 
103 
106 

109 

1012 

 
 
O2332O0001 
Mi a leggyakoribb génhiba HER2 (EGFR2) esetében? 
 
deléció 
transzlokáció 
amplifikáció 
pontmutáció 
 
 
O2332O0002 
Mi a kis molekulasúlyú gátlók hatásmechanizmusa (leggyakrabban)?  
 
metiláció gátlása 
dimerizáció gátlása 
foszforiláció gátlása 
ubikvitinálás gátlása 



 
 
O2332O0003 
Mi a célzott terápiában használt monoklonális antitestek hatásmechanizmusa 
(leggyakrabban)? 
 
dimerizáció gátlása 
foszforiláció gátlása 
ubikvitinálás gátlása 
metiláció gátlása 
 
 
O2332O0004 
Mi a BCR/ABL molekuláris hiba kialakulásának mechanizmusa? 
 
inzerció 
mikrodeléció 
amplifikáció 
fúziós transzlokáció 
 
 
O2332O0005 
Mi a jellemzı a célzott terápiára? 
 
citotoxikus 
citosztatikus 
csak kombinációban adható 
csak monoterápiában adható 
 
 
O2332O0006 
Milyen vizsgálatot kell végezni, ha a HER2 amplifikációja immunhisztokémiával 
bizonytalan? 
 
szekvenálás 
FISH 
FACS 
Western-blot 
 
 
O2332O0007 
Milyen vizsgálati szempontot alkalmaznak leggyakrabban a célzott terápia 
értékelésekor? 
 
teljes túlélés 
válaszarány 
progresszióig eltelt id ı 
objektív válasz 
 
 



O2332O0008 
Milyen daganatokra / betegségekre nem alkalmazzák az imatinibet? 
 
NSCLC 
GIST 
HES 
CML 
 
 
O2332O0009 
Az mTORC1 aktiválhatja a HIF1-et, ez pedig az egyik legismertebb angiogen faktort 
– melyik ez a faktort? 
 
RAS 
EGF 
VEGF 
KIT 
 
 
O2332O0010 
Vastagbélráknál nem szabad anti-EGFR kezelést alkalmazni, ha 
 
az AKT mutáns 
a PTEN deletált 
a RAS mutáns 
a p53 mutáns 
 
 
O2333O0001 
Milyen betegségben nem adunk gesztagén származékot? 
 
emlırák 
kahexia 
tüdıembólia 
 
 
O2333O0002 
Mi nem jellemzi az aromatázgátlókat? 
 
szelektivitás 
endometrium carcinomát is okozhatnak  
mellékhatásuk lehet az osteoporosis kialakulása 
 
 
O2333O0003 
Mi jellemzi a tamoxifent? 
 
adjuváns kezelésként 5 évig adják 
thrombembóliás szövıdménye lehet 
ritkán endometrium karcinómát is okozhat 



fentiek mind 
 
 
O2333O0004 
Mi az LHRH analóg kezelés mellékhatása? 
 
erekciós probléma 
hıhullám 
csökkent libidó 
fentiek mind 
 
 
O2333O0005 
LH-RH analógot daganatos megbetegedésen kívül még mikor lehet alkalmazni? 
 
in vitro fertilizációkor 
endometriozis 
korai pubertás 
fentiek mind 
 
 
O2333O0006 
Melyik válasz igaz? 
 
goserelin hosszan tartó hatása legalább olyan jó er edményt ad, mint a sebészi 
kasztráció  
goserelin hosszan tartó hatása rosszabb eredményt ad, mint a sebészi kasztráció 
a sebészi kasztráció rosszabb eredményt hoz, mint a hosszan tartó goserelin 
alkalmazás 
 
 
O2333O0007 
Melyik állítás igaz? 
 
premenopauzában a goserelin+tamoxifen kezelés legal ább annyira jó, mint az 
adjuvánsan adott CMF kemoterápia  
postmenopauzában a goserelin+ tamoxifen kezelés legalább annyira jó, mint az 
adjuvánsan adot CMF kemoterápia 
premenopauzában a goserelin+ tamoxifen kezelés jobb, mint az adjuvánsan adott 
CMF kemoterápia 
postmenopauzában a goserelin+ tamoxifen kezelés jobb, mint az adjuvánsan adott 
CMF kemoterápia 
 
 
O2333O0008 
Melyik állítás hamis? 
 
LHRH analóg adásával reverzibilis menopauza alakul ki 
LHRH adásával irreverzibilis menopauza alakul ki 
oophorectomia után reverzibilis menopauza alakul ki 



egyik sem igaz 
 
 
O2333O0009 
LHRH agonista kezelés után mennyi idıvel tér vissza a menstruáció? 
 
2 hónap múlva 
6 hónap múlva 
10 hónap múlva 
 
 
O2334O0001  
Milyen módszerrel lehet stimulálni az immunrendszert a daganat immunterápiája 
során 
 
Az antitumor válasz fokozása az effektor sejtek számának vagy az oldott mediátorok 
mennyiségének (pl. lymphokinek) növelésével. 
A suppresszor hatás csökkentése. 
A tumorsejt immunogenitásának fokozása. 
A csontvelı stimulálása colonia stimuláló faktorokkal, amivel a kemoterápia illetve 
sugárterápia iránti toleranciát növelhetjük. 
A fentiek mindegyikével 
 
 
O2334O0002  
Melyiket NEM segítette elı az, hogy az utóbbi idıben több tumor antigén struktúráját 
is megismertük 
 
Új tumor markerek azonosítását,  
A korai felismerést szolgáló eljárások kifejlesztését  
Az eltérı sajátságok alapján tervezett kezelési lehetıségek optimalizását is. 
Általános daganatellenes vaccina kifejlesztését 
 
 
O2334O0003  
Miért nem képes az immunrendszer elpusztítani a daganatokat 
 
Mert a legtöbb tumor antigén „saját fehérje” és enn ek következtében gyenge 
antigén 
Mert a daganatos beteg immunszuprimált állapotban van 
Mert a tumorsejtek nem immunogének 
Mert a lymphocyták magas koncentrációban termelnek cytokineket, melyek gátolják a 
T helper sejtek amplifikációját. 
 
 
O2334O0004  
Melyik állítás HAMIS   
 
A humán daganatok immunogenek és a tumor antigének meghatározhatók 



A tumorantigének lehetnek idegen fehérjék mint például a HPV vagy az EBV vagy 
saját fehérjék mint a CEA vagy a HER-2/neu  
A daganatos beteg saját immunitása legtöbbször képe s a tumor elpusztítására  
A daganatos beteg immunitása az újabb molekuláris technikákkal meghatározható 
 
 
O2334O0005  
A felsoroltak közül melyik aktív immunterápia: 
 
Melanomában ( III. stádium) melanoma specifikus vak cina adása 
Herceptin kezelés HER-2/neu pozitív betegben 
EBV specifikus T sejt klón infúzió adása EBV specifikus limphomában 
Monoklonális antitest kezelés (Rituximab) limphomás betegnél 
 
 
O2334O0006  
Hogyan használhatjuk a monoclonalis antitesteket daganatos betegek gyógyítására 
 

A monoclonalis antitest a daganatos sejten található specifikus antigénnel 

kapcsolatba lépve fokozza a beteg immunválaszát 

A monoclonalis antigén önmagában használva a sejtnövekedést gátolja 
A monoclonalis antitesthez gyógyszer, rádioizotóp, vagy egyéb biológiai válaszmódosító 
köthetı 
A fentiek mindegyike igaz 
 
 
O2334O0007  
Hematológiai betegségekben melyik antigénnel szemben kialakított monoclonális 
antitestet használjuk a leggyakrabban  
 
CD20  
17-IA  
HER-2/neu  
Egyik sem 
 
 
O2334O0008  
Az egyik leggyakrabban használt monoclonalis antitest szolid tumorokban a 
trastuzumab ami  HER2/neu antigén ellenes antitest. Melyik daganatban mutatható 
ki ez az antigén 25-35%-ban 
 
Veserák 
Emlırák 
Gyomorrák 
Egyik sem 
 
 



O2334O0009  
Mi NEM jellemzı a tumorspecifikus antigénekre 
 
A Tumor Specifikus Antigén (TSA) a daganatos transzformáció következtében 
létrejött jellegzetes fehérje/peptid antigén.  
Minden daganat a rá individuálisan jellemzı TSA-t expresszál.  
A TSA-t  az immunrendszer képes felismerni.  
A TSA-k mind a normál, mind a daganatos sejtek álta l termelt biológiailag 
aktív molekulák (pl. hormonok, növekedési és differ enciálódási faktorok). 
 
 
O2334O0010  
Melyik NEM jellemzı aktív immunterápiára 
 
Az aktív immunterápia a beteg immunizálását jelenti olyan anyagokkal, amelyek az 
immunrendszer aktiválásával elısegítik, hogy a beteg saját immunrendszere leállítsa 
vagy lelassítsa a daganat növekedését. 
Az aktív immunterápia további két nagy csoportra osztható, specifikusra és nem 
specifikusra.  
Az aktív specifikus immunterápia elsısorban az áttétes daganat megelızésére 
törekszik, a szervezet saját immunitásának felhasználásával (fıleg vakcinák 
beadásával  
Az aktív immunterápia els ısorban antitest terápia 
 
 
O2334O0011  
Melyiket használjuk aktív nem specifikus immunterápia során 
 
Citokinek (interferon (IFN-α), interleukin-2 (IL-2)) 
BCG (Bacillus Calmette-Guerin) 
Lipopoliszacharidok, immunkomplexek 
A fentiek mindegyikét 
 
 
O2334O0012  
Milyen indikációban használjuk az IFN-α –t 
 
Veserák és melanoma 
Emlırák és gyomorrák 
Tüdırák 
Egyik sem 
 
 
O2334O0013  
Az aktív specifikus immunterápia lényege a vakcináció. Az alábbiak közül melyikbıl 
elképzelhetı vakcina kialakítása 

 
Irradiált tumorsejt, minden további módosítás nélkül 
Irradiált tumorsejt immunstimulációval (pl:BCG) 



Megváltoztatott tumorsejt (pl. citokinekkel, kostimulátor molekulákkal megváltoztatott 
transzfekció) 
Izolált tumorantigén (fehérje, peptid) 
A fentiek mindegyikének felhasználása elképzelhet ı 
 
 
O2335O0001 

A daganatos betegek kezelése következtében kialakult kardiotoxicitás átlagos előfordulása 

 

0,1-0,3% 

1-3% 

10-30% 

pontos aránya nem ismert 

 

 

O2335O0002 

A kardiotoxicitás pontos definíciója az adott kemoterápiás szer hatásmechanizmusától is függ. 

 

igaz 

hamis 

 

 

O2335O0003 

A kardiotoxicitás formái az alábbiak, kivéve: 

 

krónikus 

szubakut 

elhúzódó 

akut 

kései 

 

 

O2335O0004 

A kardiotoxicitás szempontjából fontos rizikófaktorok, kivéve: 

 

életkor 

nem 

jobb mamma besugárzás 

dohányzás 

korábbi antraciklin kezelés 

 

 

O2335O0005 

A kései kardiotoxicitás kimutatásában leginkább javasolt módszer: 

 

kamrai repolarizációs időindex 



szöveti Doppler módszer 

bal kamra EF 

szívizom biopsia 

 

 

O2335O0006 

Krónikus anhraciklin károsodás tünetei: 

 

QT megnyúlás 

pericarditis 

szívelégtelenség 

low voltage 

pitvarfibrillatio 

 

 

O2335O0007 

Trastuzumab okozta kardiotoxicitás nagyobb arányban jelentkezett, ha anthraciklinnel, vagy 

paclitaxellel kombinálták. 

 

igaz 

hamis 

 

 

O2335O0008 

A Tyrosine kináz gátlók gyakori mellékhatása: 

 

hypotonia 

bradycardia 

hypertonia 

pitvarfibrillatio 

 

 

O2335O0009 

Az anthraciklin okozta szívizom károsodás kezelésében a legfontosabb: 

 

ACE gátló 

Digoxin 

trimetazidine 

megelőzés 

dextrazoxán 

 

 

O2335O0010 A Kardioonkológiai szemlélet kialakításának jelentősége van a kardiotoxicitás 

megelőzésének, diagnosztikájának, kezelésének, menedzselésének sikerében. 

 



hamis 

igaz 

 
O234O0001 
A sugárkezelés: 
 
szisztémás kezelés. 
mindig kemoterápiával együtt történik. 
során energiaátadás történik, mely nagy része ioniz ációt okoz. 
nem jár mellékhatásokkal. 
 
 
O234O0002 
A sugárkezelés mértékegysége: 
 
Rad  
Gy 
Ret 
Bed 
 
 
O234O0003 
Melyik állítás igaz? 
 
A daganatok sugárérzékenysége egyforma. 
A sugárhatás gyógyszerrel nem befolyásolható. 
A sugárérzékenységet befolyásolja a tumor nagysága.  
Az ép szövetek sugártoleranciája azonos.  
 
 
O234O0004 
A sugárkezelés mellékhatásait jellemzi: 
 
testszerte bırpír, allergiás reakció 
a besugárzás alatt kiterjedt heges elváltozások  
minden esetben hajhullás 
gyulladásos elváltozások alakulhatnak ki a besugárz ott térfogatban  
 
 
O234O0005 
Melyik nem tartozik a sugárterápia formái közé? 
 
brachyterápia 
manuális energiaátadás 
radioaktív izotópkezelés 
perkután teleterápia 
 
 
O234O0006 



Válassza ki a helyes állítást! A konvencionális frakcionálás: 
 
napi 2 Gy a hét 5 napján 
napi 2 x 1,2 Gy a hét 6 napján 
hetente 3 x 3 Gy 
hetente 1 x 6 Gy 
 
 
O234O0007 
Válassza ki a helyes állítást! A konformális sugárkezelés:  
 
négyzetes opponáló mezıkkel történik 
a mezık a tumor alakjának megfelel ıen formáltak  
a mezık a test görbületét követik 
direkt beállítással, 1 mezıvel végezzük 
 
 
O234O0008 
Válassza ki a helyes állítást! Laphám carcinoma posztoperatív besugárzási dózisa 
(ha nincs makroszkópos residuum): 
 
20-30 Gy 
30-40 Gy 
40-50 Gy 
50-60 Gy 
 
 
O234O0009 
Válassza ki a helyes állítást! A sugárkezelés és kemoterápia együttes adása: 
 
szupraadditív hatású 
kerülendı a fokozott toxicitás miatt 
csak lokális, intratumorális gyógyszerrel végezhetı 
metasztázis képzésre hajlamos daganatokban kontraindikált 
 
 
O234O0010 
A sztereotaktikus besugárzás: 
 
csak jóindulatú agyi elváltozások kezelésére alkalmazható 
az adott testtáj csontjaihoz rögzített kerettel végzendı 
alacsony szelektivitású 
gamma késsel végezhet ı 
 
 
O234O0011 
A sugárterápia technikai fejlesztéseinek célja: 
 
Optimális frakcionálás 
a besugárzás szelektivitásának fokozása 



a tumor és a környezı ép szövetek dóziseszkalációja 
a besugárzás-tervezési képalkotás redukciója 
 
 
O2351O0001 
Mi az abszolút alkohol élettani hatása? 
 
fehérje koaguláció és dehidráció  
fehérje koaguláció és synaptikus vezetészavar 
dehidráció és zsírlebontás   
 
 
O2351O0002 
Milyen úton juttatható az alkohol a kívánt célterületre? 
 
a nyirokkeringésen át 
csak intravasculárisan 
direkt punkcióval és transarteriálisan 
 
 
O2351O0003 
Mit akarunk elérni a szeparálódott epeutak/máj sclerotizációjával? 
 
a szeparálódott epeutak epetermelésének megsz őntét, a járatok 
sclerotizációját. 
az adott májszegment zsugorodását. 
vénás stazist és thrombosist 
 
 
O2351O0004 
Mit akarunk elérni egy operálhatatlan apróköves cholecysta alkoholos kezelésével? 
 
az epehólyag devitalizációját, m őtét nélküli kiiktatását. 
a kıürülés felgyorsítását. 
lokális kıoldást 
 
 
O2351O0005 
Milyen mérető HCC kezelhetı kuratívan PEI-vel? 
 
5cm-nél nem nagyobb 
3-5 cm közötti 
3cm-nél kisebb 
 
 
O2351O0006 
Hány HCC góc kezelhetı kuratívan PEI-vel? 
 
3 darabnál nem több 
lebenyenként 3 darab 



lebenyenként 1, összesen 2 darab 
 
 
O2351O0007 
Kombinálható-e a PEI az RFA-val? 
 
igen és ett ıl javul az ablatios eredmény 
igen, de ez nem elınyös az eredmény szempontjából 
nem kombinálható, mert az alkohol, ha felmelegszik, robban 
 
 
O2351O0008 
Milyen pajzsmirigy göbnél lehet alkoholos kémiai ablálást végezni? 
 
hideg göbnél, mert az tumor gyanús 
forró göbnél, ha az gyulladásos eredető 
csak autonóm adenoma esetén, reszekciós alternatíva ként 
 
 
O2351O0009 
Alkalmazható-e a PEI kiegészítı palliációként egyes esetekben CCC esetén? 
 
igen, bár erre nagyszámú irodalmi adat nem állrende lkezésre. 
nem mert az alkohol nem hat a CCC sejtjeire. 
csak ha két onkológus írásban kéri  
 
 
O2352O0001 
Minek nagyobb a hıérzékenysége? 
 
normál szövet 
tumorszövet 
egyforma 
 
 
O2352O0002 
A HCC-nél az RFA-ra igaz 
 
curativ módszer 
csak palliátiora jó 
nem használt kezelési módszer 
 
 
O2352O0003 
Humán terápiában mióta használjuk az RFA-t szolid tumorok ablálására? 
 
1895 óta 
a 19.sz. vége óta (D’Arsoval felismerése) 
a 80-as évek vége, 90-es évek eleje óta 
 



 
O2352O0004 
A HCC ellátása során mi a betegség természete szempontjából legfontosabb 
kérdés? 
 
Van-e cirrhosis a májban ? 
Hány éves a beteg? 
Mekkora a tumor méret és szám? 
 
 
O2352O0005 
Mi a thermoablátio szempontjából elérendı minimális hımérséklet? 
 
minél több, annál jobb 
legalább 100 celzius fok, hogy elszenesedjen 
legalább 10 percig, legalább 60 celsius fok 
 
 
O2352O0006 
Mikor lehet intraoperativ RFA-t végezni? 
 
csak ha a tumor a májfelszínen van 
minden esetben, ha a tumor már nagyobb, mint 5cm 
minden esetben, ha a komplex onkoterápia szempontjá ból ez a legmegfelel ıbb 
és erre a személyi és technikai feltételek adottak 
 
 
O2352O0007 
Mikor érdemes colorectális májáttét RFA-ja esetén a chemotherápiát adni? 
 
csak az RF elıtt. 
csak az RF után 4 héttel 
lehet el ıtte és utána is, ha utána, akkor érdemes 3 héten be lül. 
 
 
O2352O0008 
A sugárterápia eredményességét miért fokozza az elıtte végzett RFA? 
 
nem fokozza 
az RFA által elpusztított sejtek érzékenyebbek a sugárra 
mert az RFA után kialakuló periablátios hyperémia h yperoxigenizációt 
eredményez 
 
O2352O0009 
Az RFA-ról általánosságban mondható és igaz: 
 
drága módszer a sebészeti és szisztémás kezeléshez képest, de a betegek ezt nem 
tudják. 
az azonos feltétel ő sebészi ellátásnál olcsóbb, kisebb szöv ıdmény ő és azonos 
eredményesség ő minimálisan invazív curatív potenciálú eljárás 



minden sebészeti beavatkozást ezzel kell helyettesíteni, mert az RFA mindenkor 
jobb. 
 
 
O2352O0010 
Az RFA sok elınye mellett hátránya, hogy nem kombinálható sebészi 
beavatkozással és szisztémás terápiával. Miért? 
 
mert a kombinációk növelik a vérzésveszélyt 
a kombinációk megnövelik az összes szövıdményt 
az állítás nem igaz 
 
 
O2353O0001 
Mi a fókuszált ultrahang sebészeti (FUS) kezelés lényege? 
 
A FUS során néhány köbcentiméteres területre néhány perc alatt alatt 500-600 W 
energiát fókuszálunk. 
A FUS során néhány köbmilliméteres területre 10-15 másodperc alatt 50-60 W 
energiát fókuszálunk. 
A FUS során néhány köbmilliméteres területre percek alatt 500-600 W energiát 
fókuszálunk. 
A FUS során néhány köbcentiméteres területre percek alatt nagy energiát 
fókuszálunk. 
 
 
O2353O0002 
Mi az elınye az MR vezérlésnek a fókuszált ultrahang kezelésnél? 
 
A hıkezelt szövet hımérséklete nem határozható meg, de az elért szöveti károsodás 
folyamatosan követhetı. 
A hıkezelt szövet h ımérséklete 1 °C pontossággal meghatározható, és az elért 
szöveti károsodás folyamatosan követhet ı. 
A hıkezelt szövet hımérséklete 10 °C pontossággal meghatározható, viszo nt a 
szöveti károsodás mértéke csak a 48 órás kontroll felvételen határozható meg.  
A hıkezelt szövet hımérséklete 0,1 °C pontossággal meghatározható, a sz öveti 
károsodás mértéke viszont csak a 48 órás kontroll felvételen határozható meg.  
 
 
O2353O0003 
Mire alkalmas a mai orvosi gyakorlatban az MR vezérelt FUS kezelés? 
 
A legtöbb rosszindulató daganattipusra. 
Csak a malignus májtumorokra. 
A máj és pancreas malignus és benignus tumorokra. 
Számottev ı tapasztalat els ısorban a myoma embolizáció terápiában gy őlt 
össze. 
 
 
O2353O0004 



Mit nevezünk kavitációnak? 
 
A folyadékban keletkez ı buborékok „összeroppanása”.  
A fókuszált UH kezelés hatására kialakuló üreg a tumoron belül. 
A kavitáció során kialakult üregben létrejön neovascularisatio.  
A kavitáció során kialakult üregben nem jön létre neovascularisatio.  
 
 
O2353O0005 
Az MR-vezérelt FUS: 
 
Jól elérhetı minden fejlett Európai országban.  
Magyarországon a négy egyetemi centrumban elérhetı. 
Magyarországon jelenleg nem érhet ı el. 
A kezelés egyik elınye, hogy a kezelés gyorsan (többnyire 20 percen belül) 
kivitelezhetı. 
 
 
O2353O0006 
Melyik állítás igaz? 
 
A hyperthermia kezelés során a daganatos szövetet m agas hımérsékletnek 
tesszük ki (40-44 oC). 
A hyperthermia kezelés során a daganatos szövetet magas hımérsékletnek tesszük 
ki (60-65 oC). 
A hyperthermiát többnyire önmagában alkalmazzuk (nem kombináljuk más 
terápiával). 
A kemoterápia és a hyperthermia együttes alkalmazásánál a kemoterápiás szer 
dózisa növelendı.  
 
 
O2353O0007 
Melyik állítás igaz? 
 
A hyperthermia során a tumorsejtek erıteljesebbé válnak, de egyúttal a sugár- vagy 
chemoterápiára is érzékenyebbé válnak. 
A hyperthermia során a tumorsejtek gyengülnek, mely nek következtében a 
sugár- vagy chemoterápiára érzékenyebbé válnak. 
A hyperthermia során a tumorsejtek gyengülnek, azonban a sugár- vagy 
chemoterápiára kevésbé reagálnak. 
Egyik sem a fentiek közül.  
 
 
O2353O0008 
A photodinámiás kezelés során: 
 
Photosensitizáló anyagot világítunk meg kell ı hullámhosszú fénnyel 
Photodinámiás fényt használunk 
A megvilágítás idıtartama szigorúan 15 másodperc 
Mindegyik a fentiek közül 



 
 
O2353O0009 
A photodinámiás kezelés során a penetráció maximális mélysége: 
 
1 mm 
1 cm 
10 cm 
Szövetfüggı 
 
 
O2353O0010 
A photodinámiás kezelés során a sejtpusztítást a következı anyag okozza: 
 
Ózonmolekula 
Singlet illetve triplet állapotú oxigen 
NO 
Többféle típusú szabadgyök 
 
 
O2354O0001 
Milyen elınye van, az ún. külsı-belsı epeúti drenázsnak? 
 
egyszerre biztosít külsı hozzáférés és befelé drenázst 
akkor is kivitelezhetı, ha az endoszkópos hozzáférés nem adott 
mindkett ı igaz 
 
 
O2354O0002 
Mikor végzünk külsı drenázst? 
 
ha nem akarjuk az epét a gyomorba juttatni  
ha nem tudunk az epeúti sz őkületen át a duodénumba draint lejuttatni 
ha idıs és vékony testalkatú a beteg  
 
 
O2354O0003 
A nemzetközi gyakorlat szerint: 
 
benignus epeúti szőkületbe elsınek fém stentet rakunk 
malignus szőkületbe még moribund betegnél is érdemes fém stentet implantálni. 
egyik sem igaz  
 
 
O2354O0004 
A PTD-n keresztül végzett RFA ugyanolyan tőelektródával történik, mint a máj gócok 
ablálása? 
 
igen, csak hosszabb tő kell 
nem, mert ide flexibilis katéter elektródát használ unk 



nem, mert nem végzünk PTD-n keresztül RFA-t 
 
O2354O0005 
Az epeúti és pancreasfeji percután brachiterápiára igaz, hogy: 
 
jelenleg csak kísérleti szinten áll 
több évtizede bevált, használt módszer 
csak ciklotronnal bíró helyen végezhetı 
 
 
O2354O0006 
A vese diffúz és gócos elváltozásainak biopsziája utáni leggyakoribb szövıdmény 
minimálisan invazív ellátási formája: 
 
az RFA 
a cryoablátió 
a szuperszelektiv embolizáció 
 
 
O2354O0007 
Az uréter aktív perisztaltikáját a double J drain: 
 
nem befolyásolja 
javítja, mert megtámasztja a szőkült szakaszt 
rontja és maga is fert ızési „létrát” képez 
 
 
O2354O0008 
A fémstent azért jobb, mint a double J mert: 
 
jobban akadályozza a tumoros vérzést a hólyag felé  
nagyobb lument biztosít és csak a kell ı helyen fedi az urétert, nem 
akadályozva az ép szakasz perisztaltikáját. 
nem jobb de olcsóbb, mint a szilikon double J 
 
 
O2354O0009 
Az epe és húgyúti intervenciókra igaz, hogy: 
 
döntıen direkt tumorterápiák, mint az RFA, cryoabláció, PEI 
döntıen szövıdmény elhárítás, nem befolyásolja a beteg kilátását, de olcsóbbá teszi 
az ápolást 
dönt ıen palliatív szöv ıdmény elhárítás, ami azonban közvetlen befolyásolja  az 
életkilátásokat.  
 
 
O2354O0010 
Az epeutak és a húgyutak ellátását csak az intervenciós radiológus végzi, mert: 
 
más nem ért hozzá 



az urológus csak nephrektomiát végez 
mert az onkológus csak az intervenciós radiológusban bízik 
egyik állítás sem igaz 
 
 
O2355O0001 
A tápcsatornai daganatok kb. hány százalékánál elsı, orvoshoz vivı jel a passage 
akadály? 
 
szerencsére manapság már 0% 
csaknem minden esetben elzáródás az elsı jel 
kb. az esetek 30%-ban 
 
 
O2355O0002 
Az akut ileus mőtét esetén mennyi az intra- és perioperativ mortalitás? 
 
kb. 50% 
a mai sebészi technikákkal kevesebb mint 1 % 
25% 
 
 
O2355O0003 
Mekkora az átlagos stentátmérı? 
 
8-10mm 
22-25mm 
mindig a bélhez igazodva, akár 50mm is 
 
 
O2355O0004 
A leggyakrabban használt stenttípus: 
 
öntáguló acél vagy nitinol alapanyagú, fedetlen ste nt  
mindig ballonnal tágítandó stentet préselünk a tumorba 
sugárzó anyagú stentet ültetünk a rectumba, hogy radioterápia is legyen 
 
 
O2355O0005 
Mi a brige stenting? 
 
áthidalja a tumort az épbıl az épbe 
áthidalja a beteg kivizsgálása, m őtéti el ıkészítése és a komplex terápiás terv 
kialakítására kell ı idıt, azaz az acutból az elektívbe hidal át 
a kifejezést a több szakma közti párbeszéd kialakítására használjuk 
 
 
O2355O0006 
Lehet-e a percután gastrostoma bent hosszabban, mint 4 hét? 
 



nem, maximum 3 hétig maradhat a betegben utána cserélni kell. 
igen de nem szabad használni 6 hónap után 
igen, akár 12 hónapon is túl 
 
 
O2355O0007 
Mi az elınye a percután radiológiai gastrostomának? 
 
teljes értékő táplálást tesz lehetıvé, alacsony költséggel és jó életminıséggel 
megoldható akkor is amikor a PEG nem kivitelezhetı 
a pácienst nem köti kórházhoz, normál életmenetet biztosít 
mindhárom igaz 
 
 
O2355O0008 
Milyen terápiás paradigma-váltást tesz lehetıvé a tápcsatornai stentimplantáció? 
 
lehet minimálisan invazív, gyors passage biztosítás  után, akár másnap a 
legmeghatározóbb tumorlokalizációt kezelni, nincs p ostoperatív várakozás 
lehet sugarazni a májáttétet 
megkezdhetı a biológiai válaszmódosítók elsı vonalbeli adása 
 
 
O2355O0009 
Súlyosan stenotizáló rectumtumor korszerő ellátásának mik a lépései? 
 
anus prae felhelyezésével megoldjuk az obstrukciót és ezt követıen kemoterápia 
majd opcionális sugárterápia 
stentimplantáció, radiokemoterápia, elektív m őtét és a szövettantól függ ıen 
adjuváns kemoterápia 
kemoterápia, mőtét majd sugárkezelés, szükség esetén stent felhelyezés 
 
 
O2355O0010 
Hogyan rögzül az öntáguló stent a bélben? 
 
odavarjuk percután 
belehorgonyozzuk a bélfalba kis horgokkal 
saját rugalmassága (öntágulása) okán befeszül a tum orszövetbe és lassan 
szétfeszíti azt.  
 
 
O2356O0001 
Mi a cryoablatio fizikai alapja? 
 
gyors térfogatváltozással járó h ıelvonás 
A jeges tő bevezetése 
a szövet lassú lehőtése 
 
 



O2356O0002 
Ismert-e a módszer korábbról? 
 
nem, csak az ezredforduló óta. 
igen, a 70-es években sebészetben használták már 
igen, hiszen több száz éve hőtünk sebeket  
 
 
O2356O0003 
A vesetumoroknál mekkora gócot tudunk fagyasztani? 
 
lehet akár 8cm is mert az MR jól látja a jéghatárt. 
Embolizációval kombinálva sem lehet nagyobb mint 2cm. 
az RFA-val azonos, kb. 3-4cm nagyságú tumor ablálha tó eredményesen 
 
 
O2356O0004 
A cryoablátio azért jó, mert: 
 
használata segíti a vértelen nephrectomia kivitelezését 
sebészi rezekció alternativáját jelent ı szervmegtartó beavatkozás 
Az RF-nél nagyobb tumor látható el vele 
 
 
O2356O0005 
A prostata tumorok esetén:  
 
az RFA csak a cryo után használható 
parciális reszekció alternatívája lehet pontos tumo rlokalizáció esetén. 
cryoablatió nem végezhetı, mert megfagy a vizelet 
 
 
O2356O0006 
A vesetumorok ellátása esetén használható 
 
az RFA 
a cryoablátió 
a szuperszelektiv scleroembolizáció 
mindhárom 
 
 
O2356O0007 
Csonttumor ellátásnál  
 
Az RFA jobb, mint a cryo, mert az RF megsüti a csontvelıt is 
a cryo jobb, mert nem szenesíti el a cortikális vérellátást 
A cryo és az RFA is bír fájdalomcsillapító hatással  
 
 
O2356O0008 



A cryoablatio ellenırzése nem lehet az MRI, mert: 
 
mert a tővel a beteg nem tehetı be a készülékbe  
mert a nitrogén palack nem vihetı be a szobába a robbanásveszély miatt 
egyik sem igaz 
 
 
O2356O0009 
A cryoablatio a vese: 
 
a felsı pólusban javasolt, hogy ne sérüljön az üregrendszer 
a felsı pólusban javasolt, mert ott kevésbé fáj 
alsó harmadi és pyelonközeli daganatainál javasoljá k az RFA-val szemben 
 
 
O2356O0010 
A cryonak csak percután változata van, mert: 
 
a sebészek csalódtak a módszerben 
az urológus csak nephrektomiát végez 
mert az onkológus csak az intervenciós radiológusban bízik 
egyik állítás sem igaz 
 
 
O2357O0001 
Milyen anyagokat használhatunk embolizációra? 
 
Spongostan 
PVA 
Fémspirál (coil) 
Mindhárom 
 
 
O2357O0002 
A PVA szemcseméret milyen tartományban mozoghat? 
 
10-50 µm 
30-35 mm 
40-1400 µm 
1000-1500  
 
 
O2357O0003 
Mik lehetnek a TACE szövıdményei? 
 
Non-target embolisatio 
Hypertonia 
Icterus 
Encephalopathia 
 



 
O2357O0004 
Mennyi a 90Y mikroszemcsék által kifejtett maximális penetráció? 
 
1 mm 
10 mm 
20 cm 
10 m 
 
 
O2357O0005 
Milyen állapot okozhat súlyos vérzést a vesében? 
 
Angiomyolipoma 
Vesebiopsia utáni állapot 
Mindkett ı 
Egyik sem 
 
 
O2357O0006 
Milyen célt szolgál a porta embolizáció? 
 
A tumort tartalmazó májlebeny vena portae ágak embolisatiója abból a célból, hogy a 
tumorsejtek elpusztítását elısegítsük. 
A tumort nem tartalmazó májlebeny vena portae ágak embolisatiója abból a célból, 
hogy a tumorsejtek elpusztítását elısegítsük. 
A tumort tartalmazó májlebeny vena portae ágak embo lisatiója abból a célból, 
hogy a nem tumoros terület hyperthrophiáját hozzuk létre. 
A tumort nem tartalmazó májlebeny vena portae ágak embolisatiója abból a célból, 
hogy a nem tumoros terület hyperthrophiáját hozzuk létre. 
 
 
O2357O0007 
Mennyi ideig tart átlagosan a TACE-t követı postembolisatiós syndroma? 
 
<2 óra 
<24 óra 
3-5 nap 
10-14 nap 
 
 
O2357O0008 
Mi a TACE leggyakoribb indikációja? 
 
Irresecabilis HCC 
Irresecabilis CRC metastasis 
Irresecabilis egyéb metastasis 
Mindegyik 
 
 



O2357O0009 
Melyik állítás igaz? 
 
A májnak kett ıs vérellátása van, a normál májszövet a dönt ıen a vena 
portaeból, a tumor dönt ıen az a. hepaticaból kapja a vérellátását.  
A májnak kettıs vérellátása van, a tumor döntıen a vena portaeból, a normál 
májszövet döntıen az a. hepaticaból kapja a vérellátását.  
A májnak kettıs vérellátása van, mind a normál májszövet, mind a tumor döntıen a 
vena portaeból kapja a vérellátását.  
A májnak kettıs vérellátása van, mind a normál májszövet, mind a tumor döntıen az 
a. hepaticaból kapja a vérellátását.  
 
 
O2357O0010 
Melyik állítás igaz? 
 
A lipiodol a normál májszövetbe kerülve (target-embolisatio) fagocitálódik. 
A lipiodol a normál májszövetbe kerülve (nontarget- embolisatio) fagocitálódik. 
A lipiodol a tumoros májszövetbe kerülve (target-embolisatio) fagocitálódik. 
A lipiodol a tumoros májszövetbe kerülve (nontarget-embolisatio) fagocitálódik. 
 
 
O2357O0011 
Mi a myomaembolizáció indikációja? 
 
Panaszt (pl. er ıs, görcsös vérzés, gyakori vizelési inger) okozó my oma, 
mérett ıl függetlenül 
Panaszt (pl. erıs, görcsös vérzés, gyakori vizelési inger) okozó myoma, egy myoma 
göb esetén, melynek mérete a 3 cm-t nem haladja meg.  
Panaszt (pl. erıs, görcsös vérzés, gyakori vizelési inger) okozó myoma, egy myoma 
göb esetén, melynek mérete a 6 cm-t nem haladja meg.  
Panaszt (pl. erıs, görcsös vérzés, gyakori vizelési inger) okozó myoma, maximálisan 
három göb esetén, ha a legnagyobb átmérık összege a 8 cm-t nem haladja meg.  
 
 
O2357O0012 
Mi történik leggyakrabban a myomagöbbel az embolizációt követıen? 
 
A myomagöb elsorvad, majd hüvelyi úton annak tartalma kiürül. 
A mérete nem változik számottevıen, de a vascularisaltság csökkenése miatt a 
panaszok javulnak.  
Térfogatban számolva átlagosan 50%-os méretcsökkené s jön létre 6 hónap 
alatt.  
Átmérıben számolva átlagosan 80%-os méretcsökkenés jön létre 2 hónap alatt.  
 
 
O236O0001 
Milyen hemoglobin-érték esetén kell betegünknél eryhtropoetin kezelést indítanunk? 
 
60 g/dl 



80 g/dl 
100 g/dl 
120 g/dl 
 
 
O236O0002 
Az erythropoietin készítmények adagolása 
 
Intravénás 
Per os 
Subcután 
Bármelyik adagolási mód lehetséges 
 
 
O236O0003 
Milyen testhımérséklet és abszolút neutrofil szám esetén beszélhetünk lázas 
neutropeniáról? 
 
0,5x109/l abszolút neutrofil szám mellett több mint egy ór án át a beteg axillában 
mért testh ımérséklete 38,5 C feletti 
1,0x109/l abszolút neutrofil szám mellett több mint egy órán át a beteg axillában mért 
testhımérséklete 38,5 C feletti 
1,5x109/l abszolút neutrofil szám mellett több mint egy órán át a beteg axillában mért 
testhımérséklete 38,0 C feletti 
0,5x109/l abszolút neutrofil szám mellett több mint egy órán át a beteg axillában mért 
testhımérséklete 38,0 C feletti 
 
 
O236O0004 
Kemoterápiás kezelés követıen, ha a lázas neutropenia kialakulásának kockázata 
nagyobb, mint 20%, mikor kell elkezdeni a granulocyta-kolónia stimuláló faktor 
profilaktikus adását? 
 
A kemoterápiás kezelés elıtti napon 
A kemoterápiás kezelés napján 
A kemoterápiát követ ıen, 24 óra elteltével 
Ha a lázas neutropenia már kialakult 
 
 
O236O0005 
Mikor lehet a lázas neutropeniát otthon kezelni?  
 
Minden lázas neutropeniás beteget kórházban kell kezelni  
Alacsony kockázatú (60 évnél fiatalabb, társbetegsé gekben nem szenved ı, 
szolid tumoros, jó általános állapotú) betegnél az elsı 24 óra elteltét követ ıen, 
vagy a láz megsz őnése után 
Magas kockázatú betegnél, ha vizsgálatainkkal endogén infekcióforrás nem 
igazolódott 
minden lázas neutropeniás beteget otthon kezelünk 
 



 
O236O0006 
Meddig kell alkalmazni a G-CSF készítményt? 
 
Amíg az abszolút neutrofil szám a normál tartományb a visszatér 
Amíg a beteg lázas 
Amíg az abszolút neutrofil szám napi emelkedése meghaladja a 0,2x109 /l/nap-ot 
Addig, amíg a beteg antibiotikumot kap 
 
 
O236O0007 
Mikor kell thrombocyta-transzfúziót alkalmaznunk? 
 
Ha a beteg thrombocytaszáma 150x109 /l alá kerül 
Ha a beteg thrombocytaszáma 10x10 9 /l alá kerül és/vagy vérzéses 
szövıdmény lép fel 
Soha, thrombocytopenia esetén rekombináns megakariocyta-stimuláló faktort 
alkalmazunk 
Ha a beteg bırén purpurák, petechiák jelentek meg és a beteg más véralvadási 
paraméterei sincsenek normál tartományban 
 
 
O236O0008 
Erısen emetogén hatású kemoterápia mellett melyik antiemetikum kombináció az 
elsıkét választandó? 
 
5-HT3 receptor antagonista+dexamethasone+aprepitant 
5-HT3 receptor antagonista+dexamethasone 
5-HT3 receptor antagonista+aprepitant 
Dexamethason+valamilyen alacsony terápiás indexő szer 
 
 
O236O0009 
A felsoroltak közül melyik kemoterápiás szer NEM okoz hasmenést? 
 
5-FU 
Irinothecan 
Capecitabine 
Epirubicin 
 
 
O236O0010 
Az opioid antagonista szerek klinikai alkalmazása daganatos betegségek esetén: 
 
Kábító fájdalomcsillapítók hatásának felfüggesztése 
A kábító fájdalomcsillapítók obstipációt okozó hatá sának megszüntetése 
Hányingercsillapítás 
Fájdalomcsillapítás 
 
 



O236O0011 
Orális mucositis kezelésében bizonyítottan hatásos: 
 
Orális krioterápia 
Chlorhexidin 
Kortikoszteroidok 
G-CSF 
 
 
O236O0012 
A kemoterápia okozta perifériás neuropathia megelızése: 
 
iv. szteroid 
a kemoterápia abbahagyása 
iv. kalcium és magnézium adása 
pszichoterápia 
 
 
O237O0001  
Szívtamponád diagnosztizálásának leghatékonyabb módja:  
 
Elektrokardiographia 
Echocardiographia 
Mellkasröntgen 
Jobb szívfél katéterezés 
 
 
O237O0002 
 Melyik állítás hamis superior vena cava (SVC) esetén?  
 
SVC tünetei fekve, lehajolva, köhögéskor vagy tüsszentéskor, vénás nyomás 
fokozódásakor rosszabbodnak. 
Empirikus irradiatio az els ıként választandó terápia. 
Lehetıség szerint sürgıs kontrasztanyagos mellkas CT felvételt javasolt készíteni. 
Javasolt a beteg felültetése, oxigén, corticosteroid és diuretikum adása. 
 
 
O237O0003  
Gerincvelı kompresszióra igaz: 
 
A fájdalom jellegzetesen nappal erısebb, háton fekve csökken. 
A mágneses rezonancia vizsgálat (MRI) a gerincvel ı kompresszió 
diagnosztizálásának és a terápiás beavatkozás megte rvezésének miel ıbb 
elvégzend ı vizsgálati módszere 
Állandó katéter behelyezése feltétlen szükséges 
Szigorú ágynyugalom kötelezı. 
 
 
O237O0004  



Intracranialis nyomásfokozódás következtében kialakuló herniatio kezelésére nem 
igaz:  
 
Az ágy fejét 30 fokkal meg kell emelni 
Dexamethason 16-40 mg iv bolus, majd 40-100 mg naponta adható 
Mannitol hatása percek alatt jelentkezik 
Elsıdlegesen választandó képalkotó eljárás az MRI 
 
 
O237O0005  
Akut légút elzáródás esetén mely állítás hamis: 
 
Felsı légúti obstrukció esetén laryngoscopiával történı direkt vizualizációval 
azonosítható az elváltozás. 
A gégétıl oralisan elhelyezkedı szőkület esetén jet lélegeztetés, tracheostomia 
végzése életmentı lehet. 
A gégét ıl distalisan elhelyezked ı szőkület esetén cricothyroidotomia segíthet 
Külsı kompresszió esetében stent behelyezése jön szóba. 
 
 
O237O0006  
Hypercalcaemia kezelésében kontraindikált:  
 
Foszfor szájon át történı pótlása 
Haemodialízis 
Zoledronsav 
Thiazid diuretikum 
 
 
O237O0007  
Centralis pontin myelinolysist idézhet elı: 
 
A demeclocyclin 
A serum kalium gyors korrekciója 
Ha a szérum nátrium 0,5 mmol/l/óránál gyorsabban em elkedik 
A nephrogen diabetes insipidus 
 
 
O237O0008  
Melyik állítás nem igaz SIADH-ra (nem megfelelı antidiuretikus hormon 
hyperszekréció szindróma)? 
 
A nemrég kialakult, tüneteket okozó hyponatraemiát általában elég csak 
folyadék-megszorítással kezelni 
A tumorsejtek által termelt többlet arginin-vasopressin okozza. 
Görcstevékenység, kóma, dekompenzáció esetén intenzív osztályos ellátás, 
hypertoniás sóoldat, furosemid adása javasolt  
Amennyiben a nátrium szint 120 mmol/l fölé emelkedik, a nátriumpótlás lassítása 
javasolt. 
 



 
O237O009  
Lázas neutropenia esetén melyik állítás nem igaz? 
 
Amennyiben az antibiotikus terápia megkezdését követıen 3 nappal sem látható 
javulás antifungális kezelés megkezdése javasolt 
Empirikus terápiaként széles spektrumú antipseudomo nas fluorokinolon és 
aminoglycosid kombinációja javasolt 
Hematopoetikus kolónia stimuláló faktor adása azon betegekben javasolt, ahol a 
neutropenia várhatóan elhúzódó lesz 
Tenyésztések levétele és mellkasröntgen elvégzése minden esetben szükséges 
 
 
O237O0010  
Leukostasis esetén melyik terápia alkalmazása súlyosbíthatja a kórképet? 
 
Krisztalloid adása 
Leukoapheresis 
Hydroxyurea  
Forszírozott diuresis 
 
 
O237O0011  
Tumor lízis szindróma esetén az alábbi terápiákból 3 helytelen, melyik kombináció 
lehet a helyes? 
 
100 mg/m2/nap allopurinol, calcium adása, hydrálás, intenzív osztályos elhelyezés 
Rasburicase adása, vizelet alkalizálás, kalium pótlása, intravénás hydrálás 
Infúzióhoz 400-450 mEq/L NaHCO3 adása, rasburicase adása, vizelet alkalizálás 
Intenzív osztályos ellátás, rasburicase adása, intr avénás hydrálás, 
haemodialízis 
 
 
O237O0012  
Anaphylaxia esetén hogyan kell alkalmaznia az adrenalint? 
 
0,3 mg adrenalin 5 ml 0,9%-os NaCl oldatban hígítva intravénásan 
0,1 mg adrenalin intravénásan az 1:100,000 hígításb ól 5-10 perc alatt 
0,3-0,5 ml az 1:100000-es oldatból intramuscularisan 
0,1 mg adrenalin intravénásan az 1:1,000 hígításból 5-10 perc alatt 
 
 
O237O0013  
Infúzióban bekötött kemoterapeutikum okozta extravasatios sérülés esetén nem 
szabad csinálni: 
 
Branülön keresztül megkísérelni a toxikus anyag visszaszívását 
Antidótum beadását az eredeti branülön keresztül  
A sérült terület masszírozását 
A végtag nyugalomba helyezését 



 
 
O238O0001 
A szervátültetés utáni daganatok kialakulásának kockázata a nem transzplantált 
lakossághoz viszonyítva: 
 
nincs különbség 
alacsonyabb a kockázata 
3-5-szörös 
10-20-szoros 
100-szoros 
 
 
O238O0002 
Melyik a leggyakoribb poszttranszplantációs daganat felnıttkorban? 
 
tüdırák 
emlırák 
non-Hodgkin lymphoma 
bırrák 
vastagbélrák 
 
 
O238O0003 
A Kaposi-szarkóma kialakulásában melyik vírusnak van szerepe ? 
 
humán papilloma vírus 
humán herpeszvírus-8 
Epstein-Barr vírus 
citomegalovírus 
influenza vírus 
 
 
O238O0004 
A poszttranszplantációs daganatok kezelésekor mire kell figyelemmel lenni? 
 
a transzplantált szervre 
a beteg általános állapotára 
a daganatra 
egyikre sem 
mindegyikre 
 
 
O238O0005 
A szív benignus daganatai esetén elsıdlegesen választandó kezelési mód: 
 
radiofrekvenciás tumorablatio 
sugárkezelés 
a tumor sebészi rezekciója 
szívátültetés 



egyik sem 
 
 
O238O0006 
Rosszindulatú szívdaganat esetén a szívátültetést ellenjavallja: 
 
a daganat több gócú elhelyezkedése 
mitralis insuffitientia 
távoli áttét 
mindegyik 
egyik sem 
 
 
O238O0007 
Melyik daganat esetén ellenjavallt a májátültetés ? 
 
hepatocellularis carcinoma 
carcinoid tumor áttéte 
colorectalis daganat áttéte 
hepatoblastoma 
epitheloid haemagioendothelioma 
 
 
O238O0008 
A hepatocellularis carcinoma miatti májátültetés feltétele a Milánói kritériumok 
alapján: 
 
szoliter tumor nem lehet 5 cm-nél nagyobb 
több gócú daganat esetén legfeljebb 5 góc lehet 
májcirrhosis 
nincs májon belüli tumoros nagyér infiltráció 
nincs extrahepaticus tumor terjedés 
 
 
O238O0009 
Melyik immunszuppresszív szernek van onkológiai szempontból kedvezı hatása? 
 
azathioprine 
cyclosporine 
tacrolimus 
sirolimus 
Thymoglobulin 
 
 
O238O0010 
A hepatocellularis carcinoma miatt a Milánói kritériumok alapján végzett májátültetés 
5 éves betegtúlélési eredménye: 
 
nincs róla adat 
25-30 % 



30-40 % 
50-60 % 
70 % feletti  
 
 
Az önellenırzı kérdések megoldásához a tankönyv aktuális fejezetének ismerete is 
szükséges! 
 
 
O239O0001 
Milyen haemopoetikus ıssejtforrások léteznek? Jelölje meg az egyetlen helytelen  
választ! 
 
csontvelı 
perifériás vérıssejt 
magzati vese 
köldökzsinórvér ıssejt 
 
 
O239O0002 
Melyik betegség relapsusában leghatékonyabb az allogén ıssejtátültetést követı 
donor lymphocyta infusio (DLI)? 
 
myeloma multiplex 
krónikus myeloid leukémia 
akut lymphoid leukémia 
világos sejtes veserák 
 
 
O239O0003 
A heveny graft versus host betegség milyen szöveteket támad meg a 
leggyakrabban? Jelölje meg a helytelen  választ! 
 
bır 
vese 
bél 
máj 
 
 
O239O0004 
Melyik laboratóriumi módszert használjuk az ıssejt mennyiség meghatározására? 
 
citogenetika 
áramlásos citometria 
molekuláris genetika 
FISH 
 
 
O239O0005 
Melyik nem kés ıi szövıdmény a transzpantáció után? 



 
második solid tumor 
secunder myelodysplasia 
mucositis 
cataracta 
 
 
O239O0006 
Melyek az autológ hemoopetikus ıssejt-ranszplantáció leggyakoribb indikáció? 
Jelölje meg az egyetlen helytelen  választ! 
 
Non-Hodgkin lymphoma 
Hodgkin kór 
Reye-syndroma 
Myeloma multiplex 
 
 
O239O0007 
Mit nevezünk syngén átültetésnek? Jelölje meg a helyes  választ! 
 
Ha a donor és a recipiens ugyanaz a személy. 
Ha a donor és a recipiens egypetéj ő ikertestvérek. 
Ha a donor és a recipiens génjei között jelentıs HLA-különbség áll fenn. 
Ha a donor a recipiensnek nem rokona. 
 
O239O0008 
Melyek az allogén haemopoetikus ıssejt-transzplantáció leggyakoribb indikációi? 
Jelölje meg a helytelen  választ! 
 
súlyos aplasticus anémia 
heveny leukémia 
krónikus myeloid leukémia 
Goodpasture syndroma 
 
 
O239O0009 
Melyek az autológ ıssejt-transzplantáció indikációi lymphomákban? Jelölje meg a 
helytelen  választ! 
 
Non-Hodgkin lymphoma elsı kemoszenzitív relapsusa 
Hodgkin kór relapsusa 
Primer refrakter Hodgkin kór 
Non-Hodgkin lymphoma els ı kemorezisztens relapsusa 
 
 
O239O0010 
A sikeres ıssejt-transzplantációhoz mennyi ıssejtre van szükség? Jelölje meg a 
helyes  választ! 
 
500 ezer/kg 



2-5 millio/kg 
1 millio/kg 
100 ezer/kg 
 
 
O239O0011 
A graft versus host betegség mely sejtekhez köthetı? 
 
donor lymphocyta 
recipiens lymphocyta 
donor granulocyta 
recipiens makrofágjai 
 
 
O239O0012 
A TBI + cyclophosphamid kondicionálás során adott sugárdózis? 
 
1 Gy 
2 Gy 
12 Gy 
20 Gy 
 
 
O239O0013 
Mi a kondicionáló kezelés célja? 
 
Tumor eradikáció 
immunsuppressio 
immunstimuláció 
a és b válasz együtt 
a és c válasz együtt 
 
 
O2310O0001 
A csontáttétek lokalizációja jellemzıen: 
 
csigolyák 
tibia 
humerus 
 
 
O2310O0002  
csontáttétek diagnózisa: 
 
röntgen, UH, MRI 
röntgen , CT és kiegészítı csontscan 
csontscan, röntgen és MRI 
 
 
O2310O0003 



A csontáttétek leggyakoribb tünete: 
 
törés 
fájdalom 
hypercalcémia 
 
 
O2310O0004 
Válassza ki, mi jellemzı a csontscanre! 
 
pontos lokalizációt ír le 
önmagában is alkalmas a diagnózis felállítására 
jól jelzi a patológiás fractura veszélyét 
egyik sem 
 
 
O2310O0005 
A csontáttétekre igaz: 
 
többnyire soliter elıfordulás jellemzı 
a betegség el ırehaladtával anemizálódik a beteg 
mindig multiplex 
 
 
O2310O0006 
A csontáttétek kezelése: 
 
elsıdlegesen mindig sebészi 
kötelezı a sugárterápiája 
élethossziglan tartó a gyógyszeres kezelés 
 
 
O2310O0007 
A biszfoszfonátokra leginkább jellemzı: 
 
a csontáttétek kezelésének bázisszerei 
csak hypercalcémia esetén javasolhatóak 
hypercalcémia és fájdalomcsillapítás bázisszerei 
osteoporozis, csontáttétek bázisszerei 
 
 
O2310O0008 
A biszfoszfonátok: 
 
csak intravénásan adhatóak 
per os és intravénásan is adhatóak 
a harmadik generációs biszfoszfonátok nem okoznak veseelégtelenséget 
általánosan jellemzı szövıdmény a mandibula osteonecrozisa  
 
 



O2310O0009 
A sugárterápia: 
 
fájdalomcsillapító, a csont er ısítése csak kisebb mérték ő 
eredménye sclerotikus csontátépülés 
csak soliter csontáttét esetén jön szóba 
 
 
O2310O0010 
A csontáttétek okozta fájdalom csillapítása: 
 
csak biszfoszfonatokkal eredményes 
opioidok adása szükséges már a tünetek kezdetekor 
NSAID adása is jól csillapítja a csontáttétek okozt a fájdalmat  
 
 
O2311O0001  
Az agyi metasztázisok epidemiológiáját illetıen az alábbiak közül, válassza ki a 
helyes állítást ! 
 
az agydaganatok több mint 50%-át az agyi metasztázi sok teszik ki 
a rosszindulatú daganatos betegségek több mint 50%-ában jelentkeznek agyi 
metasztázisok 
az agyi metasztázisok elıfordulási gyakorisága csökken 
az agyi metasztázisok többségében ismeretlen eredető a primer tumor 
leggyakrabban a fej-nyaki daganatok esetében jelentkeznek agyi metasztázisok 
 
O2311O0002  
Melyik daganattípus esetén jelentkeznek leggyakrabban agyi metasztázisok, 
válassza ki a helyes állítást ! 
 
heredaganat 
vesedaganat 
tüdıdaganat 
melanoma malignum 
colorectalis daganat 
 
O02311O0003  
Válassza ki a helytelen állítást ! 
 
az agyi metasztázisok többségében multiplex elváltozások 
az agyi metasztázisok soliter elváltozások formájában ritkábban jelentkeznek 
leukémiáknál és limfómáknál meningealis carcinomatosis elıfordulhat 
az agyi metasztázisok 50%-a az agytörzset érinti 
az agyi metasztázisok 80%-a a nagyagyban jelentkezik 
 
O2311O0004  
Az alább felsorolt tünetek az agyi metasztázisra utaló jellemzı tünetek, válassza ki a 
helytelen állítást  ! 
 



hányás 
fejfájás 
szédülés 
anaemia 
személyiségváltozás 
 
O2311O0005  
Az agyi metasztázisok diagnosztikáját illetıen, válassza ki a helyes állítást ! 
 
az agyi metasztázisok diagnosztikájában elengedhetetlen a PET-CT szerepe 
a koponya rtg vizsgálatnak mai is fontos szerepe van az agyi metasztázisok 
diagnózisának felállításában 
agyi CT és agyi MR vizsgálat a diagnózishoz feltétl enül szükséges 
a  koponya CT a legalkalmasabb vizsgálómódszer a demyelinizációs és gyulladásos 
kórképek kizárására 
agyi metasztázisok megjelenésekor a kezelés megkezdése elıtt feltétlenül tisztázni 
kell a primer tumor kiindulási helyét 
 
O2311O0006  
Az agyi metasztázisok mőtéti ellátását illetıen, válassza ki a helytelen állítást ! 

 
a sebészi kezelésnek határt szab a metasztázisok lokalizációja 
az onkológiai sebészet irányelveit az agyi metasztá zisok m őtéti ellátásában is 
feltétlenül érvényesíteni kell 
a metastasectomia növeli a túlélést soliter agyi metasztázis esetén  
multiplex agyi metasztázisok esetén is szóba jöhet metastasectomia 
súlyos neurológiai tüneteket okozó, nagy térszőkítı jellegő agyi metasztázis 
ellátásakor a mőtét az elsıdlegesen választandó kezelési forma 
 
O2311O0007  
Az agyi metasztázisok sugárkezelését illetıen, válassza ki a helyes  állítást ! 
 
WBRT-t profilaktikus célzattal nem alkalmazunk 
SRS-el maximálisan 6 db agyi metasztázis kezelhetı 
SRS-t  frakcionáltan, több napos kezelési ciklusban nem végzünk, mindig egydózisú 
sugárkezelési forma 
a gamma-kés és a cyber-knife sugárforrása azonos 
3 cm alatti soliter vagy oligo (max: 2 – 4) agyi me tasztázisok, különösen  ha 
primer melanomából vagy veserákból származnak, az S RS abszolút 
indikációját képezik, a metastasectomiával szemben 
 
O2311O0008  
Az agyi metasztázisok gyógyszeres kezelését illetıen, válassza ki a helytelen állítást 
! 
 
a kemoterápia megválasztása a primer tumor kemoszenzitivitásától függ 
 
kissejtes tüdırákban a platina alapú kombinált kemoterápia alkalmazása 
bizonyítottan hatékony az agyi metasztázisok kezelésében 
 



a vér-agy gát gátolja a kemoterápiás szerek agyba való bejutását 
 
agyi metasztázisok esetén a vér-agy gát részleges felbomlása lehetıvé teszi, hogy 
bizonyos kemoterápiás szerek az agyban terápiás szintet érjenek el 
 
biológiai válaszmódosító gyógyszeres kezelést agyi metasztázis esetén nem 
alkalmazunk 
 
O2311O0009  
Az alább felsorolt gyógyszereket az agyi metasztázisok szupportív kezelésében 
alkalmazzuk, válassza ki a helytelen  állítást ! 
 
iv. szteroid 
iv. diuretikum 
iv. Mannisol 
per os glycerin 
oralis antikoaguláns 
 
O2311O0010  
Agyi metasztázisok esetén a beteg prognózisát pozitív irányban befolyásolja, 
válassza ki a helytelen  állítást ! 
 
beteg 65 év alatti életkora 
a primer tumor miatt 3 hónapon belül alkalmazott ke zelés 
a beteg KPS-a 70% feletti 
egyéb szervi metasztázisok hiánya 
csak soliter agyi metasztázis jelenléte 
 
 
O2312O0001 
Jelölje meg azt az eljárást, amely nem része  a kezelés megkezdése elıtti 
kivizsgálásnak! 
 
szövettan 
részletes anamnézis 
alapos fizikális vizsgálat 
részletes laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok 
explorativ laparotomia 
 
 
O2312O0002 
Jelölje meg az ismeretlen primer tumorból kiinduló daganat leggyakoribb  
lokalizációját! 
 
tüdı 
máj 
nyirokcsomó 
agy 
csont 
 



 
O2312O0003 
Az ismeretlen primer tumorral rendelkezı daganatos betegek öt éves túlélése : 
 
2% 
5% 
11% 
20% 
30% 
 
 
O2312O0004 
Az ismeretlen primer tumorból kiinduló daganatos betegek egy részénél soha nem 
derül fény a kiindulási helyre. Hány százalékban  van ez így? 
 
10% 
25% 
30% 
75% 
80%  
 
 
O2312O0005 
Az ismeretlen kiindulású karcinóma elıfordulási gyakorisága  az összes daganat: 
 
1-1,5%-a 
2-7,8%-a 
10-12,8%-a 
12-15%-a 
20%-a 
 
 
O2312O0006 
Az ismeretlen kiindulású daganat leggyakoribb  szövettana: 
 
alacsonyan differenciált malignus daganat 
alacsonyan differenciált carcinoma adenocarcinomára jellemzı vonásokkal 
jól vagy mérsékelten differenciált adenocarcinoma 
laphám carcinoma 
neuroendokrin carcinoma 
 
 
O2312O0007 
A gestaciós choriocarcinomás betegek nagy többsége meggyógyul. Mi a helyes  
terápia? 
 
nagy dózisú cytosin-arabinozid 
methotrexát monoterápia  
kombinált cytosin-arabinosid+metothrexat kezelés 
imatinib monotherápia 



spontán regresszió, ill. gyógyulás gyakorta elıfordul 
 
 
O2312O0008 
Az izolált malignus pleurális folyadékgyülem szindróma esetén a választandó 
kezelés : 
 
methotrexát monotherápia 
taxán/platina kezelés  
intrapleurális bleomycin kezelés 
interferon-alfa kezelés 
etoposid/vepesid/ kezelés 
 
 
O2312O0009 
A melanómák egy részében nem találjuk a primer tumort. Ez az esetek hány 
százalékában fordul el ı? 
 
1% 
5-8% 
10-15% 
20% 
az állítás hamis 
 
 
O2312O0010 
Az ismeretlen lokalizációjú primer tumorok potenciálisan az esetek egy részében 
meggyógyíthatók! Milyen arányban ? 
 
5-8% 
10-15% 
20% 
25% 
30% 
 
 
O2313O0001 
A tumoros anorexia-cachexia elıfordulási gyakorisága áttétes daganatoknál? Válassza ki a 
helyes választ! 
 
100% 
65-70% 
45-50% 
20-25% 
 
 
O2313O0002 
Válassza ki a cachexiára igaz állítást! 
 
kialakulása összefüggést mutat a TNM stadiummal 



anyagcserefüggı 
csak tumortömegfüggı 
korai daganat esetén is kialakulhat 
 
 
O2313O0003 
Melyik daganat esetében jellemzı tünet a betegség diagnózisa pillanatában a fogyás? 
Válassza ki a helyes megoldást! 
 
gyomorrák 
prosztata karcinóma 
lymphomák 
hipofízis tumorok 
 
 
O2313O0004 
Válassza ki a helyes megoldást! Anorexiához vezethet…  
 
… a progrediáló tumor. 
… a kemoterápia. 
… a pszichés megterhelés. 
… mind a három. 
 
O2313O0005 
A cachexia kialakulásában szerepet játszó mediátorok, kivéve: 
 
TNFα 
leptin 
ösztrogén 
IL-6 
 
 
O2313O0006 
Válassza ki, hogy a cahexiára mi nem jellemzı! 
 
lipolízís 
fokozodó glikogénszintézis a vázizmokban 
proteolízís 
 
 
O2313O0007 
Válassza ki a súlyvesztésre igaz állítást! 
 
Nagysága nem befolyásolja a roboráló kezelés mikéntjét. 
Mértéke csak a tápszerek felírása szempontjából fontos információ. 
Nem befolyásolja az oki kezelés sikerességét. 
Súlyos, ha a testtömeg 5%-al csökken egy hónap alat t. 
 
 
O2313O0008 



Válassza ki az anorexiára nem jellemzı tünetet! 
 
korai teltségérzés 
anémia 
az izérzékelés zavara 
ételundor 
 
 
O2313O0009 
Melyik a nem alkalmas diagnosztikus eljárás a tápláltság felmérésére? 
 
BMI 
felkar bırredı vastagság mérése 
a haskörfogat mérése 
MUST score 
 
 
O2313O0010 
Válassza ki a tumoros anorexia – cachexia komplex kezelésére jellemzı 
megállapítást! 
 
megestrol-acetát és tápszer együttes adása 
erıteljes roborálás kalóriadús, napi többszörös étkezéssel, kisdózisú steroiddal 
kortikosteroidok és tápszerek együttes adása 
tápszerek tartós és hosszú távú adása 
 
 
O2314O0001 
Melyek tartoznak az onkológiai gondozás elemei közé? 
 
A beteg sorsának követése 
Az elért terápiás és rehabilitációs eredmények követése 
A tumorrecidíva korai felismerése 
A beteg állapotromlásának korai diagnózisa 
A felsoroltak közül mindegyik 
 
 
O2314O0002 
Mennyi a tumoros betegek 5 éves átlagos túlélési aránya Magyarországon? 
 
10% 
20% 
30% 
65% 
90% 
 
 
O2314O0003 
Melyik NEM tartozik a daganatos betegeknek a háziorvos által elvégzendı kötelezı 
ellátási elemei közé? 



 
Onkológiai kórképek akut ellátást igénylı állapotainak felismerése és elsıdleges 
ellátása 
Onkológiai betegek nem konvencionális gyógymódokkal  történ ı kezelése 
Daganatellenes terápiák akut mellékhatásainak felismerése 
Onkológiai beteg fájdalomcsillapítása 
Onkológiai beteg és környezetének pszichés támogatása 
 
 
O2314O0004 
Melyik NEM tartozik a daganatos betegeknek a háziorvos onkológiai 
tájékozottságának elemei közé? 
 
Szolid tumorok onkológiai diagnosztikai és terápiás módszerei, eljárásai, ezek 
kombinációi, radiológiai és képalkotó vizsgálatok jelentısége, a beavatkozások 
mellékhatásainak ismerete, elhárításának, enyhítésének lehetıségei 
Onkológiai beteg szükség esetén történı pszichiátriai ellátása 
Terminális állapotban lev ı beteg és környezetének gondozása 
Daganatok epidemiológiájának ismerete 
Nem konvencionális gyógymódokkal kapcsolatos ismeretek 
 
 
O2314O0005 
Melyek tartoznak a háziorvos önálló betegellátási tevékenységi körébe az onkológia 
területén? 
 
Daganatellenes terápiában részesülı betegek beállított adjuváns otthoni terápiájának 
követése 
Specifikus daganatellenes terápiát nem igénylı betegek és betegségszakaszok 
adjuváns kezelése, gondozása, alapszintő rehabilitáció 
Tartósan tünetmentes daganatos betegek követése 
Onkológiai beteg és környezetének pszichés támogatása. 
A felsoroltak közül mindegyik 
 
 
O2314O0006 
Mi NEM tartozik a családorvos kötelezıen elvégzendı tevékenységei közé a 
daganatos betegek gondozása során? 
 
Tumormarker gyorstesztek alkalmazása 
Részletes onkológiai családi anamnézis szolid tumorok irányában 
Elvégezhetı elsıdleges diagnosztikus vizsgálatok kezdeményezése gyanú esetén 
Onkológiai beteg és környezetének pszichés támogatása. 
Gyógyult daganatos betegek követése. 
 
 
O2314O0007 
A felsoroltak közül melyik második tumor 10 éven belüli megjelenése gyakori? 
 
Acut myeloid leukaemia 



Hepatocelluláris carcinoma 
Chronicus lymphoid leukaemia 
Melanoma malignum 
Veserák 
 
 
O2314O0008 
Mely daganatféleségekben legalacsonyabb a túlélık aránya? 
 
Colorectalis carcinoma 
Melanoma malignum 
Emlıcarcinoma 
Basalioma cutis 
Méhnyakrák 
 
 
O2314O0009 
Mi határozza meg a daganatellenes kezelés okozta másodlagos egészségkárosodás 
kockázatát? 
 
A beteg életkora 
A daganat kezelésének módja 
A cytostaticumok dózisa 
A besugárzás helye  
A felsoroltak mindegyike 
 
 
O2314O0010 
A másodlagos tumorok kialakulásának kockázatát csökkenti, KIVÉVE: 
 
A dohányfüst-expozíció kerülése 
A bır túlzott napfény elleni védelme 
Az alkoholfogyasztás mérséklése 
Rendszeres onkológiai ellen ırzés 
Alacsony zsírtartalmú, rostdús étrend 
 
 
O2314O0011 
Melyik a daganatos betegséget túlélık gondozásának legfontosabb eleme? 
 
Stresszmentes élet biztosítása 
Az alkoholfogyasztás mérséklése 
Rendszeres onkológiai ellen ırzés 
Alacsony zsírtartalmú, rostdús étrend 
Alacsony zsírtartalmú, rostdús étrend 
 
 
O2314O0012 
A palliatív ellátás jellemzıi közé tartozik, KIVÉVE: 
 



Célja a fájdalomcsillapítás 
Csak a szakellátás szintjén m őködik 
Az életminıség lehetıség szerinti megtartására törekszik 
Testi-lelki támogatást nyújt 
Csapatmunka 
 
 
O2314O0013 
Mi jellemzı a palliatív alapgondozásra? 
 
A betegek otthonában az alapellátás szintjén zajlik  
Mobil team orvosai, nıvérei nyújtják 
Hospice ápolási egységekben és kórházakban dolgozó orvosok, nıvérek végzik 
Csak multidiszciplináris terápiás megközelítést igénylı betegek számára érhetı el. 
Specializált hospice otthonápolási szolgálat végzi 
 
 
O2314O0014 
Mi jellemzı a palliatív szakellátásra? 
 
A betegek otthonában az alapellátás szintjén zajlik 
Kizárólag onkológus szakorvos nyújtja 
Kizárólag háziorvos nyújtja 
Megfelel ı szakembergárdával rendelkez ı önálló hospice - palliatív ápolási 
egységekben vagy kórházak palliatív szakellátó egys égeiben zajlik. 
Középszintő gondozást jelent 
 
 
O2314O0015 
Közelítıleg hány ember hal meg daganatos betegégben Magyarországon évente? 
 
10 000-20 000 
20 000-25 000 
30 000-50 000 
60 000-100 000 
100 000-120 000 
 
 
O2315O0001 
A fizikai rehabilitációba beletartozik: 
 
fájdalom csillapítása 
szexuális problémák rendezése 
hiányzó testi mőködés helyettesítése 
általános gyengeség enyhítése 
a fentiek közül mindegyik 
 
 
O2315O0002 
A daganatos betegek a diagnózis felállításakor már alultápláltak: 



 
10%-ban 
50 %-ban 
75 %-ban 
90 %-ban 
 
 
O2315O0003 
A daganatos betegeke estében a szexuális problémák fellépése a következı okokra 
vezethetı vissza: 
 
sebészeti beavatkozás 
testkép megváltozása okozta pszichés tényezık 
kemoterápia okozta nyálkahártya szárazság 
a fentiek közül mindegyik 
 
 
O2315O0004 
Gége eltávolítás után igaz : 
 
A beszéd nem tanulható meg. 
A beszéd megtanulása sok gyakorlatot és türelmet ig ényel. 
A beteg alkalmatlanná válik a kommunikációra. 
A beteg beszéde nem változik. 
 
 
O2315O0005 
A lympoedema esetében hamis  állítás: 
 
Leggyakrabban emlıdaganatos betegek mőtéte axilláris blokkdisszectiós mőtéte 
után alakul ki. 
A lymphoedema nem kezelhet ı. 
Alsó végtagi oedema is kialakulhat. 
A mőtétet követı naptól elkezdve a rendszeres tornát a lymphoedema 
kialakulásának kockázata csökkenthetı. 
 
 
O2315O0006 
Válassza ki a helytelen  állítást! 
 
Teljes emlı eltávolítást követıen a korai idıszakban textil protézis használata 
javasolt. 
Teljes emlı eltávolítást követıen mód van szilikonos teljes protézis felírására. 
Sugárterápia alatt semmilyen protézis használatára nincs lehet ıség. 
Vannak olyan protézisek melyek a mellkasfalra ragaszthatóak. 
 
 
O2315O0007 
Az otthoni gondozás része lehet: 
 



mesterséges táplálás 
fájdalomcsillapítás 
gyógytorna 
a fentiek közül mindegyik 
 
 
O2315O0008 
Válasza ki a helyes állítást! 
 
A beteg pszichés állapota nem befolyásolja a gyógyulás esélyeit. 
A beteg pszichés állapota nagymértékben befolyásolj a a gyógyulás esélyeit. 
A depressziós beteg küzd a betegséggel szemben. 
A küzdı típusú beteg gyógyulási esélyei a legrosszabbak. 
 
 
O2315O0009 
A kezelés vagy mőtét okozta infertilitás elırelátható esetében fiatal betegnél: 
 
Bele kell törıdni, hogy nem lehet sajátgyermeke. 
Fel kell ajánlani a spermabankolás lehet ıségét. 
Meg kell beszélni a családdal ennek elfogadását. 
Nem kell semmit se tenni. 
 
 
O2315O0010 
Válassza ki a helyes állítást! 
 
A rehabilitációt csak a kemoterápiát követıen kell elkezdeni. 
A rehabilitáció a daganatos betegség diagnózisának a felállításával már el kell 
kezdeni. 
A rehabilitációt csak a sebészeti beavatkozásokat követıen kell el kezdeni. 
Rehabilitációra nincs szükség. 
 
 
 
O2316O0001 
Mi a mentálhigiénés tevékenység célja? 
 
Pszichiátriai segítségnyújtás 
Orvosi segítségnyújtás 
Segítı támasznyújtás 
Higiénés felvilágosítás 
 
 
O2316O0002 
A krízisállapot megoldásához… 
 
… küls ı segítség kell. 
… össze kell szednünk magunkat. 
… elég a probléma észlelése. 



… a szokásos megoldási módokat kell alkalmaznunk. 
 
O2316O0003 
A verbális kommunikáció az összes kommunikációnk… 
 
… 30 százaléka. 
… 40 százaléka. 
… 50 százaléka. 
… 60 százaléka. 
 
 
O2316O0004 
Mi a helyes magatartás az orvos-beteg kommunikáció során a beteg érzelmi 
reakcióival (pl. sírással) kapcsolatban? 
 
El kell terelni a beteg figyelmét. 
El kell hárítani az érzelmi reakciókat. 
Biztatni kell rá a beteget. 
Természetes módon kell hozzá viszonyulni. 
  
 
O2316O0005 
Melyik tekinthetı védıfaktornak a betegséggel való megküzdésben? 
 
Beletörıdı attitőd 
Aggodalmaskodó attitőd 
Tagadó attit őd 
Reménytelen attitőd 
 
 
O2316O0006 
Az önsegítı csoport vezetıje 
 
Pszichiáter 
Onkológus 
Volt beteg 
Szociális munkás 
 
 
O2316O0007 
A terminális stádium az élet utolsó… 
 
… 3-6 hónapjára vonatkozik. 
… 1-2 hónapjára vonatkozik. 
… 1-2 hetére vonatkozik. 
… 1-2 napjára vonatkozik. 
 
O2316O0008 
Páciensénél egy röntgenvizsgálat alapján felmerült a daganat gyanúja. Szövettani 
mintavétel történt, amelynek az eredménye még nem érkezett meg. Páciense a 



várakozás idıszakában szinte éjjel-nappal dolgozik. Milyen lélektani szakaszban 
lehet a páciens? 
 
Tudatlanság 
Elutasítás 
Alkudozás 
Depresszió 
 
 
O2316O0009 
Daganatos beteg páciense arról beszél Önnek, hogy mostanában sokat gondolkodik 
az életén, s leginkább azon, hogy mit rontott el az életében. Jelölje meg, hogy az 
alábbiak közül ez melyik szakasz jellemzıje!   
 
Tudatlanság 
Elutasítás 
Alkudozás 
Belenyugvás 
 
 
O2316O0010 
NEM szolgálja a beteg javát az alábbiak közül: 
 
A pozitív gondolkodás erısítése 
A kényes, halállal kapcsolatos témák kerülése 
A lelki fájdalmak és az érzelmek ventillálása 
„Életmérleg” készítése 
 
 
O2317O0001 
Mit értünk a gyógyszer és a szervezet kölcsönhatása alatt? 
 
A gyógyszer felszívódását és kiürülését 
A gyógyszer specifikus hatását, ami meghatározza az indikációs kört 
A gyógyszer lebontását 
A farmakokinetikai és farmakodinámiás hatásokat egy üttesen 
 
 
O2317O0002 
Mi a jelentısége a gyógyszer interakcióknak? 
 
Halálos kimenetelő lehet 
Nincs jelentısége 
Megváltozhat az együtt adott szerek hatása 
Megváltozhat a gyógyszerek kiürülése a szervezetbıl 
A b pont kivételével mindegyik felsorolt eset jelen tıs 
 
 
O2317O0003 
Mi játssza a fı szerepet a legveszélyesebb gyógyszer interakciókban? 



 
A szervezet sav-bázis egyensúlya 
A máj és a vese kiválasztó funkciója 
A CYP450 enzimrendszer irreverzibilis gátlása 
Az együtt adott gyógyszerek hatástani csoportja 
 
 
O2317O0004 
A daganatellenes szerek melyik tulajdonsága különösen veszélyeztetı a gyógyszer 
interakciók szempontjából? 
 
Eleve toxicusak 
Szők a terápiás tartományuk 
Nincs ilyen tulajdonságuk 
 
 
O2317O0005 
Lehet-e klinikailag jelentıs interakció a daganatos betegek kezelésben használt 
Methotrexát adása esetén?   
 
Nem. 
Igen, a salicilátok, egyéb non-szteroidok, penicill inek, béta-lactám 
antibiotikumok, probenecid és omeprazol gátolják a methotrexat kiürülését  
 
 
O2317O0006 
Lehet-e klinikailag jelentıs interakció a a daganatos betegek kezelésben használt 
imatinib adása esetén? 
 
Igen, az imatinib a CYP3A4 enzim szubsztrátja,  ezé rt az enzimet gátló szerek, a 
clarithromycin, erythromycin, ketoconazole, itracon azole, az imatinib 
plazmaszintjét növelhetik. 
Nem 
 
 
O2317O0007 
Melyik fogyasztási cikk okozhat gyógyszer-hatásfokozódást, ismert enzimgátlás 
útján? 
 
Kávé 
Grépfrútlé 
Frissen sült kenyér héja 
Csokoládé 
 
 
O2317O0008 
Mi a teendı, ha gyógyszer interakcióra gyanakszunk? 
 
Kerüljük a veszélyes kombinációkat. 
Válasszuk az alternatív megoldásokat. 



Ellenırizzük a mellékhatással gyanúsítható gyógyszer vérszintjét.  
Kérdezzük meg a beteget fogyaszt-e táplálék-kiegészítıt. 
Minden felsorolt javaslat. 
 
 
O2317O0009 
Lehet-e szerepe az allopurinolnak gyógyszer interakcióban daganatos betegek 
kezelése során? 
 
Nem 
Igen, az allopurinol adása mellett fokozódhat a cit osztatikumok vérképz ıszervi 
mellékhatása 
 
 
O2317O0010 
Lehet-e szerepe a hányáscsillapítóknak gyógyszer interakcióban daganatos betegek 
kezelése során? 
 
Igen, a diphenhydramin, dolasetron, tropisetron  QT  szakasz megnyúlást okozó 
szerekkel együtt adva életveszélyes ritmuszavart (t orsades de pointes) 
okozhatnak 
Nem 
 
 
O2318O0001 
Az alternatív gyógyászati eljárásokat gyakrabban használják a következı 
betegcsoportok. Válassza ki az egyetlen helytelen  választ! 
 
magasabb iskolai végzettség 
nıi nem 
fehér bırszín 
fekete b ırszín  
gyorsan romló egészségi állapot 
 
 
O2318O0002 
Az antioxidáns A- és C-vitamint sok beteg használja abban a reményben, hogy ezek 
hatékonyak a daganatkezelésben. Válassza ki a helyes  állítást? 
 
Az A-vitamin hatékony a daganatkezelésben, hatására a daganatok 
megkisebbednek. 
A nagydózisú C-vitamin parenterálisan adva csökkenti a daganatok nagyságát. 
Az A-vitamin el ısegítheti a prostatarák progresszióját és növeli a tüdırák 
incidenciáját. 
Mind az A-, mind a C-vitamin kifejezetten antikancerogén hatású. 
A nagydózisú A-vitamin thrombocytopeniát okoz. 
 
 
O2318O0003 



Az ideális táplálkozásra/életmódra vonatkozóan az amerikai Cancer Research 
Institute 2007-ben közzétette javaslatait. Melyik következı javaslat nem szerepelt  az 
eredeti szövegben? 
 
Fıképpen növényi eredető ételeket fogyasszon, valamint teljes kiırléső gabonát 
tartalmazó pékárut! 
Csökkentse/hagyja el a vörös húsok fogyasztását! 
Ideális testsúlyra törekedjék! (BMI 21-33) 
Legyen minden nap legalább 30 percig fizikailag aktív! 
Használjon rákmegel ızı táplálék-kiegészít ıket! 
 
 
O2318O0004 
Válassza ki azt a diétát, amelyiknek alkalmazása a rákos betegségek 
MEGELİZÉSÉRE alkalmas lehet ! 
 
Gerson diéta 
Léböjtkúra 
Makrobiotikus étrend 
Gonzalez diéta 
Nagymennyiségő zöldség- és gyümölcs fogyasztása 
 
 
O2318O0005 
A daganatos betegek hány százaléka folyamodik betegsége során legalább egyszer 
alternatív gyógyszerhez/gyógymódhoz? 
 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
 
 
O2318O0006 
A terápiás masszázs alkalmas a következı kórállapotok befolyásolására. Melyik 
állítás nem igaz ? 
 
csökkenti a szorongást 
alkalmas lehet fájdalomcsillapításra 
alkalmas a hányinger megelızésére és kezelésére 
csontmetasztázis okozta thrombocytopenia és antikoaguláció esetén nem 
alkalmazható 
alkalmas a székrekedés kezelésére 
 
 
O2318O0007 
A daganatok jelentıs hányadáért táplálkozási szokások felelısek. Milyen 
nagyságrendő ez az összefüggés? 
 



10-20% 
20-30% 
30-40% 
50% 
75%  
 
 
O2318O0008 
Melyik rákmegelızı diétás javaslat hamis? 
 
Kerülje a cukrot tartalmazó italokat! 
Limitálja az alkoholfogyasztás (ffi 2 drink/nap, nı 1 drink/nap) 
Ne fogyasszon tejet és tejterméket!  
Maximum 2 g sót fogyasszon naponta!  
Kerülje a penészes sajtok és esetlegesen penészes magvak fogyasztását! 
 
 
O2318O0009 
Az E-vitamint sok beteg használja kiegészítı kezelésként. Melyik állítás nem igaz  az 
E-vitaminról? 
 
Az E-vitamin gyökfogó, a gyomorban gátolja a nitrosaminok képzıdését. 
Nagy tanulmányok nem találtak összefüggést az E-vitamin ellátottság és a 
rákbetegségek elıfordulása között 
Az E-vitamin lassítja a látens prosztatarák progresszióját. 
Az E-vitamin magas rizikójú betegcsoportokban csökkentheti a nyelıcsı- és a 
gyomorrák kialakulásának kockázatát. 
Az E-vitamin nagy dózisban növeli a tüd ırák incidenciáját. 
 
 
O2318O0010 
A makrobiotikus étrend nagy népszerőségre tett szert az elmúlt években. Melyik 
állítás nem igaz  a következık közül? 
 
20-30%-ban zöldséget tartalmaz 
50-60%-ban gabonát tartalmaz 
5-10%-ban babot vagy más hüvelyest ír elı 
Cachexiás betegeknek kifejezetten el ınyös az alkalmazása 
Hormon-receptor pozitív daganatos szövettan esetén (emlı, prosztata) nem 
tanácsos alkalmazni magas fitoösztrogén tartalma miatt! 
 
 
O2319O0001 
Mi az oedemakezelés vezérfonala? 
 
Az oedemát nem lehet kezelni. 
Az oedemát lehet és kell kezelni. 
Az oedemát nem szükséges kezelni. 
 
 



O2319O0002 
Gyógyítható a lymphoedema? 
 
Igen 
Néha 
Nincs evidencia 
Nem, csak kezelhetı 
 
 
O2319O0003 
Mi a nyirok köteles folyadék? 
 
A nettó ultrafiltratum azon része, melyet a nyirokrendszer szállít el 
A bruttó ultrainfiltrátum 
A nettó ultrainfiltrátum 
 
 
O2319O0004 
Mi a secunder lymphoedema? 
 
A mőtét következtében kialakuló lymphoedema 
A nyirok rendszert károsító történések következtében kialakuló lymphoedema 
A primer lymphoedema másik neve 
 
 
O2319O0005 
Mi a vízválasztó vonal? 
 
Ahol nem léphet át csak fehérje 
Természetes testhatár, mely kijelöli a nyirok szállítási területeket 
A felsı és az alsó quadransok elválasztó vonala 
 
 
O2319O0006 
Mi a quadránsok megoszlási területe? 
 
A jobb fej fél és a jobb felsı törzs quadrans a jobb véna szögletbe vezetıdik 
Mindegyik test quadrans a saját elvezetési pontján 
A bal véna szögletbe folyik mindegyik quadransból 
 
 
O2319O0007 
Hogyan diagnosztizálható a lymphoedema? 
 
Képalkotókkal 
Semmilyen módon 
Tapintható, látható, mérhetı 
 
 
O2319O0008 



Mi az, aminek a változása miatt kialakul a secunder lymphoedema? 
 
Emelkedik az arteriás onkótikus nyomás 
Emelkedik a nyirok teher 
Csökken a transport kapacitás 
 
 
O2319O0009 
Melyek nem tünetei a lymphoedemának? 
 
Cipó kéz- és lábfej 
Paraesthesia 
Stemmer pozitivitás 
Microangiopathia 
 
 
O2319O0010 
Mi a nyirok reflux? 
 
A nyirok folyadék hatása a nyirok erek falára 
Billentyő insufficiencia a nyirok erekben 
Billentyő insufficiencia a vénákban 
 
 
O2319O0011 
Mit jelezhetnek a szövıdmények? 
 
Fertızést 
Az onkológiai status változását 
Semmit 
 
 
O2319O0012 
Mit jelent a malignus lymphoedema? 
 
Metastasis jelenlétét 
Elfolyási akadály a regionalis nyirokcsomókban  
Lymphangitis carcinomatosa 
 
 
O2319O0013 
Fokozza-e a lymphoedema kezelése a metastasis képzıdés veszélyét? 
 
Nem 
Igen 
Nem biztos 
 
 
O2319O0014 
Mit jelent az, hogy helyes mőtéti technika mellett a beavatkozás helytelen? 



 
Axillaris blockdissectio 
Varicectomia 
Biopsia lymphangiectasiából 
 
 
O2319O0015 
Mi nem tartozik a lymphoedema prevenciójához? 
 
Sentinel technika 
Célzott sugárterápia 
Az axillaris nyirok csomók megtartása 
 
 
O2319O0016 
Mi nem eleme a komplex oedemamentesítı kezelésnek? 
 
Bırápolás 
MLD 
Masszírozás 
 
 
O2319O0017 
Mi nem hatása a manualis drainagenak? 
 
Permeabilitás csökkentése 
Lymphangionok stimulásása 
Shuntök megnyitása 
 
 
O2319O0018 
Melyik a jobb, a kompressziós pólya vagy a kompressziós harisnya? 
 
Mindkett ı megfelelı mértékkel és sorrendben 
A kompressziós harisnya, mert nem kell fáslizni 
Nincs különbség 
 
 
O2319O0019 
Miért káros a diuretikum adása lymphoedema esetén? 
 
Elınyös 
Nem káros 
A homeostasis változása miatt 
 
 
O2319O0020 
Létezik-e lymphoedema diéta? 
 
Igen 



Nem 
Fehérjeszegény 
 
 
O2319O0021 
Mit kel tenni abban az esetben, ha csak az érintett oldali karba lehet infusiót bekötni? 
 
Nincs más lehetıség 
Mérlegelendı 
Semmiképpen nem lehet 
 
 
O311O0001  
A szájüregi rosszindulatú daganatok halálozásában Magyarország az elsı helyen áll 
Európában. 
 
a nık tekintetében 
a férfiak tekintetében 
mindkét nem tekintetében 
 
 
O311O0002  
A „madelung féle zsírnyak” csak a zsírnyakat veszi figyelembe az alkoholizmust és a 
májcirrhosist nem 
 
igaz 
hamis 
 
 
O311O0003  
A Launois-Bernaud szindróma diagnózisának klinikai összetevıi  
 
szimmetrikus zsírfelrakódás az arcon és a nyakon 
máj cirrhosis 
alkoholizmus 
fentiek közül mindegyik 
 
 
O311O0004  
Az nyelv mozgási funkciója prognosztikailag fontos tényezı 
 
igaz 
hamis 
 
 
O311O0005  
A szájüregi rákok távoli áttétképzési hajlama magas 
 
igaz 
hamis 



 
 
O311O0006  
Az intaropeartiv fagyasztásos nyirokcsomó vizsgálat fontos, annak eldöntéséhez, 
hogy a nyaki dissectiót radikális irányba ki kell e terjeszteni 
 
igaz 
hamis 
 
 
O311O0007  
A radikális nyaki dissectió 
 
a submandibulári nyirokcsomók eltávolítása 
a carotis háromszög területének nyirokcsomóinak eltávolítása 
a nyak nyirokrendszerének en-block eltávolítása 
 
 
O311O0008  
A szájüregi daganatok idıbeni jelentkezéssel és komplex kezelésükkel az esetek 
60%-ában elérhetı az 5 éves daganatmentes túlélés 
 
igaz 
hamis 
 
 
O311O0009  
Az élıcsont beültetéses rekonstrukciót a perioperatív nagydózisú kemoterápia 
okozta érkárosodás kontraindikálja 
 
igaz 
hamis 
 
 
O311O0010  
A szájüregi rákok korai felismerése csökkentheti a mortalitást 
 
igaz 
hamis 
 
 
O312O0001  
Milyen tényezık játszanak szerepet a tonsilla tumorok kialakulásában?  
 
dohányzás , 
rostszegény táplálék,  
szénsavas italok  
 
 
O312O0002  



Melyik életkorban fordul elı leggyakrabban? 
 
40-45 év, 
50-60 év, 
70-80 év 
 
 
O312O0003  
Melyek a tonsilla tumor tünetei a betegség kezdeti stadiumában? 
 
fulladás,  
rekedtség, 
nyaki terime megjelenése  
 
 
O312O0004  
Melyik a tonsilla tumor leggyakoribb szövettani típusa?  
 
adenocarcinoma,  
basalioma,  
carcinoma palnocellulare 
 
 
O312O0005  
Milyen vizsgálat szükséges a tonsilla tumor stádiummeghatározásához?  
 
agy és arckoponya CT,  
nyaki MR ,  
Carotis-vertebralis doppler  
 
 
O312O0006  
Mit jelent az FNAB?  
 
próbaexcisió a primer tumorból,  
funkcionális blokkdissectio,  
vékonyt ő aspirációs biopszia  
 
 
O312O0007  
Milyen klasszifikációs renszer szerint tudjuk a tonsilla tumorokat osztályozni?  
 
WHO,  
TNM,  
BNO 
 
 
O312O0008  
Milyen terápiás lehetıség áll rendelkezésre a T1N0Mx -es tonsilla tumor 
kezelésében?  



 
kemoterápia,  
sugárkezelés .  
radiokemoterápia 
 
 
O312O0009  
Milyen feltárásból operálhatjuk a T3-as mesopharynx tumorokat?  
 
laterális  pharyngotomia ,  
per oralis,  
trans-laryngealis 
 
 
O312O0010  
Milyen az 5 éves túlélési arány?  
 
12-48%,  
25-30%,  
50-70% 
 
 
O313O0001  
A gégerákra igaz: 
 
a leggyakoribb fej-nyaki daganatos megbetegedés   
a legritkább fej-nyaki daganatos megbetegedés  
leggyakrabban carcinoma spinocellulare  
csak ritkán carcinoma planocellulare 
 
 
O313O0002  
A gégerák anatómia felosztása szerint lehet:  
 
Supracricoid  
Intratyroid  
Supraglottikus  
Retroglottikus 
 
 
O313O0003  
A gégerák megjelenésére nem hajlamosít:  
 
alkoholizmus  
családi halmozódás  
kábítószer fogyasztás  
dohányzás 
 
 
O313O0004  



A rekedtség, mint tünet:  
 
minden gégerák esetén elsıként jelentkezik  
fulladással jár együtt  
3 héten túl fennálló  
idınként eltőnhet, majd újra megjelenik 
 
 
O313O0005  
Teljes gégeeltávolítás után nem hangrehabilitációs megoldás:  
 
nyelıcsıbeszéd  
elektronikus mőgége  
hangprotézis  
elektronikus hangprotézis 
 
 
O313O0006  
A metasztatikus nyirokcsomó jellemzıje:  
 
kemény, sokszor a környezettel összekapazkodik, nem  fájdalmas  
puha, fájdalmas  
fájdalmas, környezı szövetekkel összekapaszkodik  
egyoldali 
 
 
O313O0007  
A gégerák elıfordulása:  
 
a supraglottikus és glottikus nagyjából hasonló ará nyban fordul el ı  
a supraglottikus és subglottikus nagyjából hasonló arányban fordul elı,  
a glottikus és subglottikus nagyjából hasonló arányban fordul elı,  
a glottikus 1-2 %át teszi ki a gége daganatos megbetegedéseinek. 
 
 
O313O0008  
A fülbe sugárzó fájdalom:  
 
supraglottikus gégeráknál sokszor az els ı tünet  
glottikus gégerák elsı tünete  
általában kétoldali 
oka a középfül vagy a hallójárat gyulladásos folyamata 
 
 
O313O0009  
A supraglotticus kiindulású daganat esetében már korán észlelhetı regionális 
metasztázis. 
 
igaz 
hamis 



 
 
 
O313O0010  
A legrosszabb prognózisa a hangszalagrákos betegnek van. 
 
igaz 
hamis 
 
 
O314O0001  
Melyek a melléküreg tumorok kialakulásában szerepet játszó hajlamosító tényezık?  
 
alkohol,  
dohányzás, 
keményfa-por  
 
 
O314O0002  
A fej-nyak régió tumorainak hány százalékát alkotják a melléküregek tumorai? 
 
20%,  
30%,  
10% 
 
 
O314O0003  
Mely melléküreg tumorok fordulnak elı leggyakrabban?  
 
rostasejt,  
homlok,  
arcüreg 
 
 
O314O0004  
Mi a melléküreg daganatok leggyakoribb szövettani diagnózisa?  
 
melanoma malignum,  
lymphoma,  
laphámrák  
 
 
O314O0005  
Miért kerülnek a melléküreg tumorok késıi stádiumban felfedezésre?  
 
a daganat gyors növekedése miatt, 
sokáig tünetmentes növekedés ,  
a kedvezıtlen beteg compliance miatt  
 
 



O314O0006  
Mi leghatékonyabb kezelési eljárás az elırehaladott stádiumú nem rezekálható 
melléküregek daganatok esetében?  
 
kemoterápia önmagában,  
radio-kemoterápia,   
sugárkezelés önmagában 
 
 
O314O0007  
Melyek az arcüreg tumorok tünetei?  
 
szaglászavar,  
kétoldali orrdugulás, 
véres-gennyes orrfolyás  
 
 
O314O0008  
Az indukciós kemoterápiás kezelés gyógyszere?  
 
methotrexát,  
taxánok ,  
cetuximab 
 
 
O314O0009  
Milyen gyakorisággal figyelhetünk meg nyaki nyirokcsomó metastasist melléküreg 
tumorok esetében?  
 
20%,  
az esetek felében,  
30-40%-ban 
 
 
O314O0010  
Hogyan kezeljük a melléküreg daganatok nyaki nyirokcsmó metastasiát? 
 
kemoterápia,  
radio-kemoterápia, 
operábilis esetben RND  
 
 
O315O0001  
A nyálmirigy daganatok 80% általában rosszindulatú elváltozás 
 
igaz 
hamis 
 
 
O315O0002  



A nyálmirigy daganatok elsıdleges ellátása sebészi reszekció 
 
igaz 
hamis 
 
 
O315O0003  
A leggyakoribb parotis tumor a pleomorph adenoma 
 
igaz 
hamis 
 
 
O315O0004  
A pleomorph adenoma sosem malignizálódhat 
 
igaz 
hamis 
 
 
O315O0005  
A parotis tumorok esetében a radikális mőtét után gyakori a féloldali faciális parézis 
 
igaz 
hamis 
 
 
O315O0006  
A nyálmirigy daganatok kemorezisztens tumorok 
 
igaz 
hamis 
 
 
 
O321O0001 Nem tartozik a nyelıcsı laphámrák rizikófaktorai közé 
 
Korrozív nyelıcsı sérülés a kórelızményben 
Alacsony szocioökonomiai körülmények 
Dohányzás 
Elhízás 
Rendszeres alkoholfogyasztás 
 
 
O321O0002 Legjellegzetesebb panasz nyelıcsı daganat esetén 
 
Fogyás 
Hıemelkedés 
Vérhányás 
Köhögés 



Nyelési zavar (dysphagia) 
 
 
O321O0003 Nyelıcsırák szőrıvizsgálatára legalkalmasabb diagnosztikus módszer 
 
Tumormarker vizsgálat 
Felsı panendoszkópia 
Széklet vér vizsgálat 
Nyelıcsı manometria 
Mellkas rtg. vizsgálat 
 
 
O321O0004 Mi a szerepe az endoszkópos ultrahang vizsgálatnak a nyelıcsı 
daganat diagnosztikájában? 
 
A tumor mélységi infiltrációjának kimutatása, preop eratív staging 
Tracheobronchialis sipoly kizárása 
A tumoros szakasz hosszának megállapítása 
A nervus recurrens infiltrációnak bizonyítása 
A mőtéti terhelhetıségrıl ad felvilágosítást a szív nyelıcsıvön keresztüli ultrahang 
vizsgálatával 
 
 
O321O0005 A nyelıcsı melyik szakaszán levı daganat esetén javasolt a 
bronchoscopia elvégzése? 
 
Hasi 
Nyaki 
Nyaki és mellkasi 
Mellkasi 
Bármely szakasz daganata esetén 
 
 
O321O0006 A nyelıcsırák kuratív endoszkópos mőtéti kezelésének lehetıségei 
 
Endoszkópos argon plazma koaguláció 
Endoszkópos mucosa resectio (EMR) 
Endoszkópos sclerotizálás 
Endoszkópos submucosus dissectio (ESD) 
Endoszkópos mucosa resectio (EMR) és endoszkópos su bmucosus dissectio 
(ESD) 
 
 
O321O0007 Melyik állítás igaz 
 
IVA stádiumban eredményes neoadjuváns kezelés után javasolt a m őtét 
Korai nyelıcsıráknál mindenképpen mőtéti kezelés végzendı 
Nyelıcsı daganat esetén R1, R2 resectio esetén is jók az eredmények 
A nyelıcsırák TNM beosztása szerint minden nyirokcsomó áttét távoli metastasisnak 
 minısül 



IVB stádiumban is javasolt a nyelıcsı resectios mőtét elvégzése 
 
 
O321O0008 Melyik állítás hamis 
 
Elırehaladott nyelıcsırák esetén neoadjuváns kezelés jöhet szóba 
Távoli szervi áttéteket adó nyelıcsırák esetén nem javasolt a mőtéti kezelés 
A IVA stádium a nyelıcsı mellkasi szakaszának aboralis harmadában levı daganat 
esetén hasi (coeliakalis) nyirokcsomó áttétet feltételez 
A nyel ıcsı laphámrák nem sugárzérzékeny daganat 
A nyelıcsı laphámrák kezelésére alkalmaznak cytostatikumokat 
 
 
O321O0009 A nyelıcsırák miatt végzett mőtétek eredményeit javítja, kivéve 
 
A mőtét nyelıcsısebészeti centrumban történik 
Megfelelı beteg szelekció 
Több mezıs lymphadenectomia 
Multimodalis kezelés 
R2 resectio többmez ıs lymphadenectomiával 
 
 
O321O0010. A nyelıcsırák mőtét utánkövetése során az alábbi állítások igazak, 
kivéve 
 
A nyelıcsıdaganatos betegek szoros mőtét utáni követést igényelnek 
Lument szőkítı lokális recidíva esetén endoszkópos stent behelyezés javasolt 
III. stádiumú nyel ıcsıdaganat R0 resectioja esetén az 5 éves túlélés 60-7 0 %
  
Lokális recidiva esetén radiokemoterápia alkalmazható 
A betegek követéses vizsgálatára alkalmas képalkotók a CT, MRI, PET, PET-CT. 
 
 
O322O0001  
A gyomorrák mortalitását tekintve melyik helyen áll? 
 
elsı 
második 
harmadik 
ötödik 
 
 
O322O0002  
A gyomor corpus tumoraira igaz KIVÉVE 
 
incidencia csökken 
szociális státus alacsony 
Helicobacter fert ızöttség alacsony 
hisztológia inkább intestinális 
 



 
O322O0003  
A CEA és a CA 19-9 pozitivitás a gyomordaganatok hány %-ban fordul elı? 
 
0,5 – 5 % 
20 – 40% 
50 – 70 % 
80 – 100% 
 
 
O322O0004  
A korai gyomorrákok megfelelı mőtéti radicalitással történı ellátása esetén az 5 
éves túlélés elérheti a: 
 
 
20%-ot 
50%-ot 
60%-ot 
90%-ot 
 
 
O322O0005  
A nyirokcsomó pozitív gyomorrákok radiokemoterápiájára vonatkozólag igaz: 
 
javul a lokoregionális kontroll 
javul a betegségmentes túlélés 
javul a teljes túlélés 
a fentiek közül mindegyik 
 
 
O322O0006  
A gyomorrák adenocarcinomáinak biológiai terápiájában a potenciális targetek a 
következık, KIVÉVE 
 
 
EGFR 
HER2 
C-KIT 
VEGF 
 
 
O322O0007  
A trastuzumab terápia hatékonyan gátolja a HER2 pozitív gyomordaganatos 
sejtvonalak növekedését. 
 
 
igaz 
hamis 
 
 



O322O0008  
Japánban a gyomorrákok korai felismerése következtében a hosszútávú túlélés a 
nyugat-európai országokhoz képest 
 
 
nem különbözik 
2,5 x-ese 
5 x-se 
10 x-se 
 
 
O322O0009  
A gyomorrák prognosztikai faktorai KIVÉVE 
 
beteg életkora 
szövettani típus 
klinikai stádium 
a beteg iskolázottsága 
 
 
O322O0010  
Az oesophago-gastricus junctió területérıl kiinduló tumorok 5 éves túlélése curatív 
resectió esetén sem éri el a 10%-ot. 
 
 
igaz 
hamis 
 
 
O322O0011  
A gyomorrákok hány százaléka az adenocarcinoma? 
 
10 % 
30 % 
50 % 
95 % 
 
 
O323O0001  

A vékonybél tumorok ritkák.  

 

Igaz 

Hamis 

 



 

O323O0002  

A vékonybél tumorok diagnózisa rendszerint késve születik meg. 

 

Igaz 

Hamis 

 

 

O323O0003  

A vékonybél tumorok tünetei rendszerint jellegtelenek.  

 

Igaz 

Hamis 

 

 

O323O0004  

Ismétlıdı, tisztázatlan eredető bélvérzés esetén gondolni kell a vékonybél 

tumor lehetıségére.   

 

Igaz 

Hamis 

 

 

O323O0005  

A vékonybél tumorok jelentıs része jóindulatú.  



  

Igaz 

Hamis 

 

 

O323O0006  

A vékonybél tumorok 2/3 malignus. 

 

Igaz 

Hamis 

 

 

O323O0007  

A malignus vékonybél tumorok leggyakoribb formája az adenocarcinoma. 

 

Igaz 

Hamis 

 

 

O323O0008  

A vékonybél tumorok diagnosztikája könnyő.  

 

Igaz 

Hamis 

 



 

O323O0009  

A resecálható vékonybél adenocarcinoma prognózisa jó.  

 

Igaz 

Hamis  

 

 

O323O0010  

A vékonybél tumorok diagnózisát radiológiai és endoszkópos képalkotó 

eljárások biztosítják.   

 

Igaz 

Hamis 

 
 
O324O0001  

A vastagbélrák világszerte a tüdırákot követıen a második leggyakoribb 

daganatfajta?  

 

Igaz 

Hamis 

 

 

O324O0002  

A vastagbélrák a második leggyakoribb daganatos halálozási ok? 



 

Igaz 

Hamis 

 

 

O324O0003  

Magyarországon évente hány ember hal meg vastagbélrákban?  

 

kb. 5000 ember 

kb. 1000 ember 

 

 

O324O0004  

A legtöbb vastagbélrák polypból (adenomából) alakul ki. 

 

Igaz 

Hamis 

 

 

O324O0005  

Széklethabitus változás esetén mindig gondolni kell a vastagbélrák 

lehetıségére.  

 

Igaz 

Hamis 



 

 

O324O0006  

Vastagbélrák esetében a tumor markerek közül az AFP a legérzékenyebb 

marker? 

 

Igaz 

Hamis 

 

 

O324O0007  

A vastagbélrák diagnosztikájában a colonoscopia az „aranystandard” vizsgálat. 

 

Igaz 

Hamis 

 

 

O324O0008  

Ha a vastagbélrák nem töri át a bélfalat és nincs nyirokcsomó vagy távoli áttét, 

akkor is rossz a túlélés (kevesebb, mint 50%).  

 

Igaz 

Hamis 

 

 



O324O0009  

Vastagbélrák esetében a sebészi resectio önmagában nem hatékony, mindig kell 

alkalmazni kemoterápiát. 

 

Igaz 

Hamis  

 

 

O324O0010.  

A vastagbélszőrés legbiztosabb és leghatékonyabb módszere a széklet occult-

vér meghatározás (FOBT).  

 

Igaz 

Hamis 

 
 
O325O0001  
A rectum tumorok gyakorisága:  
 
A colorectalis daganatok kb.10 % -a 
A colorectalis daganatok kb.25 % -a 
A colorectalis daganatok kb.50 % -a 
 
 
O325O0002  
A rectum tumorok keletkezése: 
 
összefüggésbe hozható a HIV fertızések gyakoribbá válásával  
összefüggésbe hozható a táplálékkal bejutó irritáló  és rákkelt ı anyagokkal, 
veleszületett génkárosodásokkal  
összefüggésbe hozhatóak a városi életmóddal 
 
 
O325O0003  
A rectum tumorok egy része rectalis digitális vizsgálattal is észlelhetı 
 



az állítás igaz a rectum daganatok 5%-ára 
az állítás igaz a rectum daganatok 15%-ára 
az állítás igaz a rectum daganatok 25%-ára 
az állítás igaz a rectum daganatok 35%-ára 
 
 
O325O0004  
A rectum tumorok leggyakrabban: 
 
Gastrointestinalis stroma-sarcomák 
Laphám-rákok 
Melanomák 
Adenocarcinomák 
 
 
O325O0005  
A rectum tumorok kivizsgálása során a hasi CT  
 
A staging vizsgálatok elengedhetetlen része 
Csak ha a hasi UH kérdéses hepatikus státust észlel 
Csak ha mőtéti beavatkozást tervezünk 
 
 
O325O0006  
A rectum tumorok kivizsgálása során a PET-CT elvégzése: 
 
Nem ad érdemi információt 
Csak másodlagos jelentıségő 
Hasznos vizsgálat lehet 
Jelent ısen elısegítheti az optimális terápia megválasztását   
 
 
O325O0007  
A rectum tumorok adjuváns kemoterápiája során jelenleg használt bázis kombináció 
 
5FU + leukovorin 
5FU + methotrexate 
5FU + cyklophosphamide 
5FU + carboplatin 
 
 
O325O0008  
A rectum tumorok optimális adjuváns kemoterápiája során használt 
5FU+leukovorin+oxíliplatin kombináció rövidítése: 
 
FOLFIRI 
FOLFOX 
FIREFOX 
TEGAFUR 
 



 
O325O0009  
T1-T2 NoMo rectum-tumor komplex ellátása során a választandó eljárás: 
 
Radikális mőtét + sugárkezelés + kemoterápia 
Praeoperatív sugárkezelés + m őtét + szövettan alapján sz.e. adjuváns 
kemoterápia  
Neoadjuváns radiokemoterápia + maradék daganat esetében radikális mőtét 
Neoadjuváns kemoterápia + mőtét + postoperatív sugárkezelés 
 
 
O325O0010  
A rectum daganatok mőtéti ellátása során az alacsony molekulasúlyú heparin 
profilaktikus adása  
 
Nem javasolt obesitás esetében 
Nem javasolt 80 év feletti betegnél 
Nem javasolt resectiós mőtét esetében 
Minden rectum m őtét során javasolt,  függetlenül a beteg korától, nemétıl, 
habitusától, a tervezett mőtéti típustól és daganat kiterjedtségétıl.  
 
 
 
O326O0001  
Az anus tumorok gyakorisága:  
 
A statisztikai analizisek csökkenı incidenciát  mutatnak 
A statisztikai analizisek szerint nem változik 
1980-as évek óta emelked ı tendencia figyelhet ı meg,  
 
 
O326O0002  
Az anus tumorok keletkezése: 
 
összefüggésbe hozható a HIV fertızések gyakoribbá válásával  
összefüggésbe hozható a HPV fert ızések gyakoribbá válásával 
összefüggésbe hozható az influenza fertızések gyakoribbá válásával 
 
 
O326O0003  
Az anus tumorok a colorectalis carcinomák 
 
15 – 20 %-át 
10 -  15%-át 
5 – 10 %-át 
1.5 – 2.0 %-át képezik 
 
 
O326O0004  
Az anus tumorok leggyakrabban: 



 
Cloacogén carcinomák 
Laphám-rákok 
Melanomák 
Adenocarcinomák 
 
 
O326O0005  
Az anus tumorok kivizsgálása során a mellkasi röntgen  
 
A staging vizsgálatok elengedhetetlen része 
Csak TBC-s anamnézisnél, az anus tumorok ugyanis nem adnak tüdıáttétet 
Mint minden daganat-típus esetében, az anus-tumorok  esetében is a mellkasi 
staging csak mellkasi CT-vel korrekt 
 
 
O326O0006  
A jódtartamú i.v. kontrasztanyagos CT vizsgálat esetében: 
 
A metformin tartamú antidiabetikmok minden további megfontolás nélkül szedhetıek 
A metformin tartamú antidiabetikmok  adását átmenetileg (kb. 48 óra) fel kell 
függeszteni 
 
 
O326O0007  
Az anus tumorok kivizsgálása során a PET-CT elvégzése: 
 
Nem ad érdemi információt 
Csak másodlagos jelentıségő 
Hasznos vizsgálat lehet 
Jelent ısen elısegítheti az optimális terápia megválasztását és a sugárterápiás 
célterület meghatározását 
 
 
O326O0008  
Az anus tumorok radio-kemoterápiája során jelenleg rutinszerően használt 
kemoterápiás szerek 
 
5FU + leukovorin 
5FU + oxaliplatin 
5FU + mitomycin 
5FU + carboplatin 
 
 
O326O0009  
Magasabb stádiumú anus-tumorok komplex ellátása során a választandó eljárás: 
 
Radikális mőtét + sugárkezelés + kemoterápia 
Praeoperatív sugárkezelés + mőtét + adjuváns kemoterápia 
Neoadjuváns radiokemoterápia + maradék daganat eset ében radikális m őtét 



Neoadjuváns kemoterápia + mőtét + postoperatív sugárkezelés 
 
 
O326O0010  
Megfelelıen kezelt T4 anus – tumorok 5 éves túlélési esélye: 
 
50% 
25% 
15% 
5% 
 
 
O331O0001 
Melyik hepatitis vírus okozza Európában a legtöbb primer májrákot? 
 
Hepatitis A 
Hepatitis B 
Hepatitis C 
Hepatitis D 
 
 
O331O0002 
Melyik két tünet a legjellemzıbb a betegségre? 
 
Icterus és póknaevusok 
Jobb bordaív alatti fájdalom és jelent ıs testsúlycsökkenés 
Fáradtság és oedema 
Remegés és emelkedett serum bilirubin 
 
 
O331O0003 
Chirrhosis esetén hány havonta kell UH vizsgálatot végeztetni? 
 
2 havonta 
3 havonta 
4 havonta 
6 havonta 
12 havonta 
 
 
O331O0004 
Magyarországon kell-e mintavétel a diagnózis felállításához, vagy elég-e a non-
invazív kritérium alapján felállított diagnózis? 
 
Igen, kell mintavétel a diagnózis felállításához. 
Elegendı a non-invazív vizsgálati eredmény. 
 
 
O331O0005 
Melyik a leggyakoribb hisztológiai formája a HCC-nek? 



 
Trabeculáris 
Acináris 
Fibrolammelláris 
Világossejtes 
 
 
O331O0006 
Májreszekció esetén a gondos beteg kiválasztáskor az 5 éves túlélés hány %? 
 
30% 
50% 
60% 
70% 
 
 
O331O0007 
Miért tartható optimális kezelésnek a májtranszplantáció primer májrák esetén? 
 
A chirrhotikusan is átépült máj is eltávolításra ke rül. 
Biztos, hogy eltávolítják az összes daganatot. 
Könnyen hozzáférhetı. 
Rövid a várakozási idı. 
 
 
O331O0008 
A máj sugárkezelése miért nem a mindennapi gyakorlat része? 
 
Bonyolult a tervezés. 
Nagy a sugárterápiás kapacitás. 
A máj sugárkárosodásának veszélye miatt. 
 
 
O331O0009 
Melyik az ideális izotóp a szelektív belsı radioterápiához? 
 
Alfa-sugárzó 
Béta-sugárzó 
 
 
O331O0010 
Mely intervenciós kezelési eljárások alkalmazhatók a HCC ellátásában? 
 
PEI 
RFA 
TACE 
Mindhárom 
 
 
O331O0011 



Melyik biológiai terápia kerülhet alkalmazásra a primer májrák ellátása során? 
 
Trastuzumab 
Lapatinib 
Sorafenib 
Egyik sem 
 
 
 
O332O0001  
A máj malignus daganatainak hányad része másodlagos? 
 
50% 
75% 
80% 
85-90% 
 
 
O332O0002  
Milyen tünetekkel jelentkezik leggyakrabban a betegség? 
 
icterus és bırviszketés 
jobb oldali hasi dyskomfort érzés, testsúlycsökkené s 
fáradtság és lábdagadás 
ascites és sárgaság kialakulása 
 
 
O332O0003  
A másodlagos májdaganatok döntı többségében a primaer tumor 
 
kolorektalis eredet ő 
Emlırák eredető 
Prostatarák eredető 
Tüdırák eredető 
 
 
O332O0004  
Az adott beteg esetében a „rutin” laboratóriumi leletek közül mi valószínősítette 
gasztrointestinális daganat fennállását? 
 
Gyorsult süllyedés 
Emelkedett kolesztatikus enzimértékek 
Vashiányos vérszegénység  
Emelkedett CRP 
 
 
O332O0005  
A helyesen indikált máj metasztazektomiás esetek hányad része gyógyul meg? 
 
10% 



15% 
20% 
25% 
30% 
 
 
 
O332O0006  
A máj részleges rezekciójára (metasztazektómia) a kolorektalis daganatok hányad 
része alkalmas? 
 
30% 
10% 
5% 
1-2% 
 
 
O332O0007  
A másodlagos májdaganat rezekciója elıtti preoperativ teendık - kivéve egyet az 
alább felsoroltak közül: 
 
kizárni az inoperábilis extrahepatikus betegséget  
pontosan lokalizálni a májáttétek helyét 
Laparoszkóposan ellen ırizni a metasztázisok elhelyezkedését 
Ellenırizni, hogy a májmőködés kielégítı-e,  
Felmérni a beteg általános állapotát, mőtéti teherbírását 
 
 
O332O0008  
A májban lévı metasztázisok helyi kezelése (RFA, TAE, TACE, PEI, stb.) akkor 
indikált, ha 
 
A beteg fiatal 
Ha a primaer tumor gastrointestinális kiindulású 
Ha a primaer tumort az épben eltávolították 
Ha igazoltan nincs extrahepatikus áttét  
 
 
O332O0009  
Az inoperábilis májmetasztatikus beteg átlagos túlélése 
 
3 hónap 
6 hónap 
1-2 év 
2 év 
 
O332O0010  
Válassza ki az egyetlen helytelen állítást! A májrezekció utáni prognózis azoknál a 
betegeknél kedvezı, akiknél 
 



4 vagy ennél kevesebb gócos májelváltozás van  
nincs extrahepatikus manifesztáció 
kimutatható megnagyobbodott portális nyirokcsomó  
akiknél a primer daganat diagnosztizálásakor nem volt nyirokcsomóáttét  
a CEA szint alacsony 
 
 
O332O0011  
A kolorektalis daganatok májmetasztázisain kívül milyen primaer daganat máj 
áttéteinek eltávolítása eredményes? 
 
Cholangiocellularis carcinoma 
emlırák 
tüdırák 
neuroendokrin tumorok 
 
 
O332O0012  
Valódi részleges remisszió és a betegség stabilizációja az új szerekkel 
(bevacizumab, irinotecan, oxaliplatin) hány százalékban valósítható meg? 
 
20-25% 
30-35% 
35-40% 
45-50% 
 
 
 
O333O0001  

A cholangiocarcinoma a leggyakoribb malignus epeúti tumor. 

 

Igaz 

Hamis 

 

 

O333O0002  

A cholangiocarcinoma incidenciája általánosságban alacsony. 

 

Igaz 



Hamis 

 

 

O333O0003  

A cholangiocarcinoma vezetı tünete az icterus. 

 

Igaz 

Hamis 

 

 

O333O0004  

A laboratóriumi vizsgálatok közül a legfontosabb a transaminase értékek 

jelentıs emelkedése. 

 

Igaz 

Hamis 

 

 

O333O0005  

A laboratóriumi vizsgálatok közül a legjellemzıbb a jelentıs GGT-alcalicus 

phosphatase emelkedés?  

 

Igaz 

Hamis 

 



 

O333O0006  

A tumor marker vizsgálat során a jelentısen megemelkedett CA 19-9 jellemzı 

lehet a cholangiocarcinomára. 

 

Igaz 

Hamis 

 

 

O333O0007  

Az extrahepaticus distalis epeuti daganatot Klatskin tumornak is nevezzük.  

 

Igaz 

Hamis 

 

 

O333O0008  

Az epeúti tumorok ideális kezelését a kemoterápia jelenti. 

 

Igaz 

Hamis 

 

 

O333O0009  



A cholangiocarcinoma pontos diagnózisának felállításakor a betegek több mint 

25%-a már inoperábilis. 

 

Igaz 

Hamis 

 

 

O333O0010  

Az epeúti stentelés átmenetileg javítja a betegek életminıségét. 

 

Igaz 

Hamis 
 
 
 
O334O0001  
Az epehólyagrák gyakran elıforduló, jó prognózisú daganat. 
 
Igaz 
Hamis  
 
 
O334O0002  
Az epehólyagrákok esetén akár elırehaladott állapotban is jelentıs túlélési elıny 
érhetı el megfelelı interdiszciplináris kezelési stratégia felállításával.   
 
Igaz 
Hamis  
 
 
O334O0003  
A daganat kezelésének gyógyulási esélyt biztosító egyetlen alternatívája a megfelelı 
gondossággal tervezett radikális sebészeti eltávolítás.  
 
Igaz 
Hamis  
 
 
 



O334O0004  
Betegség szempontjából egyértelmő rizikót jelent: 
 
HCV hordozás 
Obesitas 
Krónikus cholecystitis 
Nıi nem 
 
 
O334O0005  
Az epehólyagrák diagnosztikájában alapvetı vizsgálat: 
 
Percutan cholanciographia 
Hasi UH 
Hasi CT vizsgálat kontrasztanyaggal 
HIDA 
 
 
O334O0006  
Epehólyag-rákok közé tartozik: 
 
Proximalis epeúti daganat (Klatskin tumor) 
Ductus cysticus adenocarcinomája 
Vater papilla squamosus carcinomája 
Epehólyag polypoid adenomatosisa 
 
 
O334O0007  
Egyértelmő irrasecabilis sebészeti viszonyokat eredményez: 
 
Peripancreaticus nyirokcsomó áttét 
A daganat beszőri a ductus choledochust 
A daganat 2 cm mélyen a máj állományába penetrál  
A daganat besz őri a vena portae-t 
 
 
O334O0008  
Epeúti érintettség esetén az epeelfolyást biztosító beavatkozás 
 
PTD 
ERCP – stent beültetés 
Choledocho – jejunostomia Roux - Y kaccsal   
Mindegyik 
 
 
O334O0009  
Az epehólyagrák kezelésében szerepel, kivéve: 
 
Sebészi eltávolítás 
Szisztémás kemoterápia 



Célzott kezelés (Herceptin) 
Brachyterápia 
 
 
O334O0010  
IV. stádiumú epehólyag-daganatok ötéves túlélése 
 
90% 
75% 
2% 
21% 
 
 
O34O0001  

A pancreasrák a legrosszabb prognózisú emésztıszervi daganat.  

 

Igaz 

Hamis 

 

 

O34O0002  

A pancreasrák elıfordulása az elmúlt négy évtizedben a fejlett nyugati 

országokban gyakoribbá vált. 

 

Igaz 

Hamis 

 

 

O34O0003  

A pancreas feji részében elhelyezkedı tumor vezetı tünete a fájdalmatlan 

icterus. 

 



Igaz 

Hamis 

 

 

O34O0004  

A laboratóriumi vizsgálatok közül a legfontosabb a transaminase értékek 

jelentıs emelkedése. 

 

Igaz 

Hamis 

 

 

O34O0005  

A laboratóriumi vizsgálatok közül jellemzı a jelentıs GGT-alcalicus 

phosphatase és bilirubin emelkedés. 

 

Igaz 

Hamis 

 

 

O34O0006  

A tumor marker vizsgálat során a jelentısen megemelkedett CA 19-9 jellemzı 

lehet a pancreasrákra. 

 

Igaz 



Hamis 

 

 

O34O0007  

A pancreasrák átlagos 5-éves túlélése kevesebb, mint 5%. 

 

Igaz 

Hamis 

 

 

O34O0008  

A pancreasrákos esetek legnagyobb része operábilis. 

 

Igaz 

Hamis 

 

 

O34O0009  

A pancreato-duodenectomia (Whipple-féle resectio) a leggyakrabban végzett 

radikális mőtét. 

 

Igaz 

Hamis 

 

 



O34O0010  

Az epeúti stentelés átmenetileg javítja a betegek életminıségét. 

 

Igaz 

Hamis  

 
 
 
 
O35O0001  
Melyik lokalizációban a leggyakoribb a GIST elıfordulása? 
 
máj 
gyomor 
nyelıcsı 
vastagbél 
 
 
O35O0002  
A gastrointesinalis daganatok között milyen gyakorisággal észlelhetı? 
 
10% 
4-5% 
0,2% 
15% 
 
 
O35O0003  
Az epidemiológiai adatok alapján Magyarországon egy évben mennyi a GIST-ek 
várható elıfordulása? 
 
21-50 
250-300 
100-150 
500-500 
 
 
O35O0004  
Melyik a GIST legjellemzıbb tünete? 
 
erıs hasi fájdalom 
székelési habitus megváltozása 
véres székürítés 
elhelyezkedést ıl függ ı, jellegtelen panaszok, illetve gyakran tünetmentes  
 



 
O35O0005  
Mi bizonyítja a GIST diagnózisát? (az egyik válasz helytelen) 
 
A malignus stromaeredető daganatok (GIST) a mesenchymából kiinduló, többnyire 
rapidan növekvı tumorok, melyek a tápcsatornában alakulnak ki. 
Nincs benignus, illetve malignus GIST, a GIST daganatokat igen alacsony, alacsony, 
közepes, és magas rizikójú malignitási potenciál jellemzi. 
A GIST tumorok a bélcsatornában lév ı malignus daganatok, melyek 
immunhisztokémiai markerei a desmin, valmint viment in reakció . 
A GIST-ek többsége c-Kit tirozinkinázt termel, és a c-KIT pozitivitás a GIST 
elsıdleges markere. 
 
 
O35O0006  
Melyek a GIST legjellemzıbb prognosztikai markerei?  
 
metasztatikus nyirokcsomók száma - tumorméret 
tumor mérete – mitotikus aktivitás - tumor elhelyezkedése 
mitotikus aktivitás - metasztatikus nyirokcsomók sz áma 
 
 
O35O0007  
A klinikai vizsgálatok során milyen eredményeket értek el (hány százalékos a tumor 
regresszió mértéke) imatinib kezelés során? 
 
70-80% 
60- 70% 
45-50% 
50-60% 
 
 
O35O0008  
Melyik a leggyakrabban kialakuló mellékhatás imatinib kezelést követıen? 
 
oedema 
haematológiai 
hajhullás 
hányinger 
 
 
O35O0009  
Melyik kezelést javasolná metasztaikus, illetve inoperabilis GIST-ben? 
 
sebészi kezelés+kemoterápia 
csak kemoterápia 
sugárterápia + kemoterápia 
célzott kezelés  
 
 



O35O0010  
Milyen napi dózisban ajánlott a imatinib alkalmazása? 
 
400-800 mg/nap 
200-400 mg/nap 
800-1000 mg/nap 
300-600 mg/ nap  
 
 
O36O0001  
Melyik primer daganat ad leggyakrabban peritonealis áttétet férfiakban 
 
Prostata 
Vastagbél 
Tüdı 
Hasnyálmirigy 
 
 
O36O0002  
Melyik a leggyakoribb primer hashártya daganat 
 
Primer papillaris adenocarcinoma 
Angiosarcoma 
Malignus peritonealis mesothelioma 
Petefészek tumor áttéte 
 
 
O36O0003  
Az alábbiak közül mely(ek) elfogadott kezelési módszer(ek) MPM-ben 
 
Citoreduktív mőtét 
Intraperitonealis kemoterápia 
Szisztémás kemoterápia 
Hipertermiás peritonealis perfúzió 
A fentiek mindegyike 
 
 
O36O0004  
A malignus peritonealis mesotheliomára jellemzıen pozitív IHC marker 
 
Calretinin 
TTF-1 
Oestrogen 
CEA 
 
 
O36O0005  
Az MPM CT morphologia alapján általában könnyen megkülönböztethetı a 
hashártya másodlagos daganataitól, hiszen elıbbi esetben szinte mindig a 
hashártyával összefüggı nagy tumormassza mutatható ki  



 
Igaz 
Hamis 
 
 
O36O0006  
A citoreduktív mőtét célja a tumor teljes eltávolítása a hashártyáról, hiszen csak 
komplett rezekció esetén folytatható a kezelés intraperitonealis kemoterápiával  
 
Igaz 
Hamis 
 
 
O36O0007  
Az MPM legfontosabb rizikótényezıje 
 
Dohányzás 
NSAIDs szedés 
Vinil-klorid expozíció 
Azbeszt expozíció  
 
 
O36O0009  
A peritonealis primer papillaris adenocarcinomára jellemzı  
 
A leggyakoribb elsıdleges rosszindulatú hashártya daganat 
Mindig az ovariumokból indul ki 
A biztos diagnózishoz elengedhetetlen a daganatból vett szövettani minta 
vizsgálata 
 
 
O36O0010  
Az MPM a hasüregen kívül sohasem ad áttétet, ezért MPM-ben a hasüregen kívüli 
szervek képalkotó vizsgálata felesleges (Hamis)  
 
Igaz 
Hamis 
 
 
O36O0011  
A hashártya másodlagos rosszindulatú daganataira nem  igaz 
 
Csak abdominális szervb ıl származhatnak 
Nıkben gyakran petefészek daganat a primer tumor 
Intraperitonealis kemoterápiával javítható a túlélés 
 
 
O371O0001  
Mi a pack-year jelentése? 
 



Cigaretta csomag száma 1 év alatt 

Évek száma (mely alatt napi 1 doboz cigarettát szívott) 

Cigaretta csomagok száma / évek száma 

Cigaretta csomagok száma szorozva az évek számával 

 
 
O371O0002  
Világviszonylatban évente hány új tüdırákos esetet regisztrálnak? 
 
200 000 

500 000 

1,2 millió 

2,5 millió 

 
 
O371O0003  
A tüdırák a daganatos mortalitás hány %-áért felelıs? 
 
5 % 

10 % 

20 % 

50 % 

 
 
O371O0004  
A tüdırákkal kapcsolatban igaz, kivéve: 
 
85-90 %-át a dohányzás okozza 

A nőkben csökken az incidencia  

Minden 7. erős dohányos tüdőrákot kap 

Az 5 éves túlélés < 15 % 

 
 
O371O0005  
Melyik a tüdırák leggyakoribb szövettani altípusa? 
 
Laphámrák 

Adenocarcinoma 

Kissejtes tüdőrák 

Nagysejtes tüdőrák 

 
 
O371O0006  
Mit jelent az afterloading terápia? 



 
A hörgők citosztatikummal való feltöltését 

Műtét utáni sugárkezelést 

Iridium izotópos infúziós kezelést 

Endobronchialis irradiációt 

 
 
O371O0007  
Pancoast-tumor mit okoz leggyakrabban az alábbiak közül? 
 
Rekeszbénulás 
Plexus brachialis neuralgia 
Hypertonia 
Rekedtséget 
 
 
O371O0008  
Melyek a carcinoid szindróma tünetei? 
 
Kettıslátás, fejfájás 
Eszméletvesztés 
Hasmenés, kipirulás 
Hyperglycaemia 
 
 
O371O0009  
Szupportív terápiához tartozik: 
Kemoterápia 
Antituberculotikus kezelés 
Gerinc fixációs mőtét 
Fájdalomcsillapítás 
 
 
O371O0010  
Tüdırákos betegben mire utal leginkább a hangszalag bénulás? 
 
Nagymennyiségű pericardialis folyadékra 

A nervus laryngeus recurrens tumoros érintettségére 

A nervus phrenicus tumoros érintettségére 

Pancoast tumorra 

 
 
O372O0001  
Hova ad gyakran áttétet a kissejtes tüdırák? 
 
Pajzsmirigy 

Mellékpajzsmirigy 

Mellékvese 



Pancreas 

 
 
O372O0002  
„Szendvics” terápia alatt értjük: 
 
Felváltva adunk szteroidot és antibiotikumot 

Hányáscsillapításra adunk antiemetikumot és mannisol infúziót 

Műtét előtti és utáni kemoterápia (kemo-műtét-kemo) 

Kombinálva adunk kemoterápiát és sugárterápiát (kemo-sugár-kemo) 

 
 
O372O0003  
Súlyos SIADH-szindróma jele: 
 
Hyponatremia 
Hypernatremia 
Uraemia 
Hypoglycaemia 
 
 
O372O0004  
A platina-bázisú kemoterápia károsítja az alábbi szerveket, kivéve: 
 
Csontvelő 

Vese 

Bélrendszer 

Bőr 

 
 
O372O0005  
Vena cava superior szindróma kialakulás mely daganat lokalizáció esetén a 
legvalószínőbb? 
 
Bal felső lebeny 

Jobb felső lebeny 

Jobb alsó lebeny 

Jobb oldali pleura 

 
 
O372O0006  
Az LCA immunhisztokémiai vizsgálat milyen tumor felismerését segíti? 
 
Kissejtes tüdőrák 

Adenocarcinoma 

Lymphoma 



Carcinoid 

 
 
O372O0007  
Milyen stádium esetén mőthetı a kissejtes tüdırákban szenvedı beteg? 
 
T1-N0-M0 
T1-N0-M1 
T4-N1-M0 
Sosem mőthetı 
 
 
O372O0008  
A tüdırákok hány %-a kissejtes tüdırák? 
 
1-2 % 
15-20 % 
33 % 
80 % 
 
 
O372O0009  
Melyik citosztatikumot alkalmazzák a kissejtes tüdırák másodvonalbeli kezelésére? 
 
Gefitinib 

Erlotinib 

Topotecan 

Pemetrexed 

 

 

O372O0010  
Percutan irradiatio gyakori mellékhatása, kivéve: 
 
Tracheitis 

Pneumonitis 

Oesophagitis 

Pyelonephritis 

 
 
O372O0011  
Kemoterápia okozta anaemia esetén mi a haemoglobin célérték eritropoetin 
adásakor? 
 
8 g/dl 

10 g/dl 

12 g/dl 



14 g/dl 

 
 
O373O0001  
A bronchoalveolaris carcinoma a WHO beosztás szerint melyik tüdıdaganat 
csoportba tartozik? 
 
Kissejtes carcinoma 
Planocelularis carcinoma 
Adenocarcinoma 
Nagysejtes carcinoma 
 
 
O373O0002  
Melyik immunhisztokémiai reakció alkalmas egy adenocarcinoma pulmonális 
eredetének igazolására? 
 
NSE 
TTF-1 
RAS 
H & E 
 
 
O373O0003  
EGFR mutáció pozitivitás esetén a betegek hány %-a reagál az EGF-TKI kezelésre? 
 
0 % 

10-20 % 

50 % 

> 70 %  

 
 
O373O0004  
Kiknél nem várható terápiás válasz Tarceva kezelés esetén? 
 
Nemdohányzók 

Bronchioloalveolaris carcinomában szenvedők 

K-ras mutáció pozitív daganat esetén 

Nőbetegek 

 
 
O373O0005  
Az EGFR-TKI jellegzetes mellékhatása: 
 
Uraemia 

Polyserosistis 

Diarrhea 



Agranulocytosis 

 
 
O373O0006  
Mivel nem végzünk pleurodesist? 
 
Talcum 

Bleomycin 

Tetracyclin 

Penicillin 

 

 

O373O0007  
Melyik citosztatikum nem része a nem kissejtes tüdırák kezelésének? 
 
Gemcitabin 

Carboplatin 

Cyclophosphamid 

Vinorelbin 

 
 
O373O0008  
A TNM klasszifikáció alapján melyik beteg szenved IV. stádiumú tüdırákban? 
 
T1-N0-M1 
T2-N2-M0 
T3-N3-M0 
T4-N3-M0 
 
 
O373O0009  
Melyik daganat okoz leggyakrabban pleuralis metasztázist az alábbiak közül? 
 
Pajzsmirigyrák 
Emlırák 
Melanoma malignum 
Osteosarcoma 
 
 
O373O0010  
A bronchoscopos tüdıbiopszia leggyakrabban milyen szövıdménnyel járhat? 
 
Pneumothorax 

Rekedtség 

Tüdőembolia 

Nervus phernicus sérülés 



 
 
O374O0001 
 A primér szívtumorok incidenciája: 
 
>10 % 
kb. 0.1 % 
<0.00001% 
afroamerikaikban 0% 
 
 
O374O0002  
A szívbe metasztatizáló tumorok a primér szívtumorknál… 
 
lényegesen ritkábban fordulnak elı 
közel azonos arányban fordulnak elı 
kb. 20-40-szer gyakrabban fordulnak el ı 
ritkábban fordulnak elı, mivel ilyen daganatot még nem találtak 
 
 
O374O0003  
A primér szívtumorokra jellemzı: 
 
klinikai tüneteket csak a hisztológiai besorolásuk határozza meg 
klinikai tünetek attól függnek, mely cardialis stru kturák károsodtak tumor által 
nem befolyásolják a keringést 
hamarabb következik be a beteg halála, minthogy cardialis tünetek jelennének meg 
 
 
O374O0004  
Cardialis tumorok vizsgálata során használható vizsgálómódszerek, KIVÉVE 
 
terheléses EKG 
echocardiographia 
MRI 
CT 
 
 
O374O0005  
A jobb szívfél primér tumorairól általában elmondható 
 
leggyakrabban sarcoma és myxoma fordul el ı 
intramuralis elhelyezjkedésőek 
a v. cava inf. mentén amáj metasztázisokat adnak 
echocardiographiával nem megítélhetıek, lévén átlagos méretük < 1 mm 
 
 
O374O0006  
A bal szívfél primér daganataira általában jellemzı 
 



pulmonális emboliát okozhatnak 
gyakorta intramuralisan helyezkednek el 
leggyakrabban az aorta billentyőn figyelhetı meg 
a második leggyakoribb halálok 
 
 
O374O0007  
Az intramuralis elhelyezkedéső cardiális daganatokra jellemzı: 
 
kiáramlási gátlást okoznak 
ingerületvezetési zavarokat okoznak 
gyakran embolizáció forrásai 
mőtéttel jó eredménnyel kezelhetıek 
 
 
O374O0008  
A szívtumor differenciál diagnosztikájában az echocardiographiával 
(transthoracalis/transoesophagealis) segítséget nyújt… 
 
a szövettani diagnózis felállításában 
vegetatiotól, intracardialis thrombustól, pericardi alis cystától való 
elkülönítésben 
a pericardialis folyadék fehérjetartalmának megítélésében 
a koszorúér szőkületeinek ábrázolásában 
 
 
O374O0009  
A kemotherápia hatékony kezelés minden synovialis fibrosarcoma esetén. 
 
igen 
nem 
 
 
O374O0010  
Jelen esetünkben (fibrosarcoma) a radikális sebészei megoldás jön szóba? 
 
igen, mert gyakorlatilag nulla a kiújulás esélye 
igen, mert kis mőtéttel, kis kockázattal teljes gyógyulás garantálható 
igen, azonban a kiújulás esélye magas 
nem, mivel a keringés veszélyeztetése nélkül nem kivitelezhetı 
 
 
O375O0001  
Elırehaladott stádiumú malignus mesothelioma esetén milyen légzésfunkciós eltérés 
várható? 
 
Obstruktív légzészavar 

Restriktív légzészavar 

Kevert típusú légzészavar 

Nem várható légzészavar 



 

 

O375O0002  
Melyik nem szövettani altípusa a mesotheliomának? 
 
Epithelialis 

Sarcomatosus 

Alveolaris 

Kevert típusú 

 
 
O375O0003  
Átlagosan mennyi idıvel az azbeszt expozíció után jelenik meg a mesothelioma? 
 
Fél év 

1-2 év 

15-20 év 

40-50 év 

 
 
O375O0004  
Azbeszt expozíció és dohányzás együttes jelenléte a tüdırák kialakulásának rizikóját 
hányszorosára fokozza? 
 
2x 

5x 

10x 

50x 

 
 
O375O0005  
Véres mellkasi folyadékgyülemmel járhat, kivéve: 
 
Malignus daganat áttéte 

Malignus mesothelioma 

Carcinoid tumor  

Tuberculosis 

 
 
O375O0006  
Az alábbiak közül mi segíti a mesothelioma diagnózisának felállítását? 
 
Calretinin immunhisztokémiai reakció 

K-ras mutáció analízis 



EGFR mutáció analízis 

LCA immunhisztokémiai reakció 

 

 

O375O0007  
Milyen esetekben léphet fel reexpanziós tüdıödéma? 
 
Szívinfarktus 

Nagy volumenű pleuralis folyadék hirtelen leszívása 

Pulmonalis embolia 

Klórgáz mérgezés 

 

 

O375O0008  

Melyik a legkedvezőbb szövettani típusú mesothelioma? 

 

Epithelialis 

Sarcomatosus 

Kevert 

Nincs különbség 

 

 

O375O0009  

Mi jellemző az inoperabilis malignus mesotheliomára? 

 

Kemoszenzitív 

Radioszenzitív 

Prognózisa kedvező 

Prognózisa kedvezőtlen 

 

 

O375O0010  
Melyik citosztatikumot alkalmazzák a mesothelioma kezelésére? 
 
Gefitinib 
Erlotinib 
Pemetrexed 
Bevacizumab 
 
 
O375O0011  
A mesothelioma sebészi kezelésére alkalmas, kivéve: 
 
Pleurectomia 
Decorticatio 



Extrapleuralis pleuropneumonectomia 
Lobectomia 
 
 
O381O0001  
Mi nem igaz az in situ carcinomákra? 
 
Olyan rosszindulatú daganat, amely nem ad áttétet. 
Prognózisa kezelés nélkül is kiváló.  
A tumorsejtek magukon hordozzák a malignitás kritériumait. 
A daganat még nem törte át a bazálmembránt. 
 
 
O381O0002  
Milyen gyakran fordul elı DCIS a nem szőrt populációban? 
 
95% 
20% 
5% 
1% alatt 
 
 
O381O0003  
Milyen gyakran fordul elı DCIS a szőrt populációban? 
 
5 % 
20% 
1 % 
95% 
 
 
O381O0004  
Mi Magyarországon az emlırákszőrés protokollja? 
 
45 és 65 év közötti nık évente történı mammográfiás vizsgálata. 
45 és 65 év közötti n ık kétévente történ ı mammográfiás vizsgálata. 
45 és 65 év közötti nık évente történı ultrahangos vizsgálata. 
45 és 65 év közötti nık kétévente történı ultrahangos vizsgálata. 
 
 
O381O0005  
Az alábbiak közül melyik a legsúlyosabb kockázati tényezı, mely az emlırák 
kialakulására hajlamosít? 
 
Hosszantartó hormonpótló terápia. 
Genetikai eltérés (BRCA1, BRCA2). 
Nulliparitás. 
Emlırák elıfordulása az anamnézisben. 
 
 



O381O0006  
A mammográfián észlelt mikromeszesedés minden esetben benignus  elváltozásra 
utal-e? 
 
Igen. 
Nem. 
 
 
O381O0007  
Mi az elsı választandó eljárás bizonytalan képalkotó diagnózis meglétekor? 
 
Vékonyt ő aspirációs biopszia. 
Próbaexcisio. 
Exfoliatív citológia. 
Vastagtő biopszia. 
 
 
O381O0008  
Mi a megfelelı sebészi ellátás 2,5-4 cm közötti in situ carcinoma esetén? 
 
Ablatio és sentinel nyirokcsomó eltávolítás 
Az excisio mellett eml ıablatio is szóba jön, a sentinel nyirokcsomó távolí tása 
fakultatív. 
Ablatio axilláris blockdissectioval 
Széles excisio ép rezekciós szélekkel 
 
 
O381O0009  
Mi a DCIS osztályozási rendszere? 
 
Dukes 
Van Nuys 
Bloom-Richardson séma 
Gleason  
 
 
O381O0010  
Mi az in situ emlıcarcinomák gyógyszeres terápiája? 
 
Neoadjuváns kemoterápia. 
5 évig tamoxifen, évente egyszer bisphosphonat infú zió.  
Biológiai támadáspontú gyógyszer és kemoterápia együttes adása. 
Nem szükséges. 
 
 
O381O0011  
A mőtét utáni elsı 5 évben milyen gyakran szükséges kontrollvizsgálatokat végezni? 
 
A jó prognózis miatt nem igényel kontrollvizsgálatokat. 
Negyedévente. 



Évente.  
Havonta. 
 
 
 
O382O0001  
Korai emlırák esetén a mőtét indikálásához a következı tényezık ismerete 
szükséges: 
 
az elváltozás sebészi kimetszésébıl készült patológiai lelet 
az elváltozás core biopsziájából vagy aspirációs mi ntájából készült patológiai 
lelet 
önmagában pozitív tapintási lelet 
önmagában pozitív mammográfiás lelet 
 
 
O382O0002  
Ki nem  tagja az emlı onkoteamnek? 
 
belgyógyász onkológus 
radiológus 
kardiológus 
patológus 
 
 
O382O0003  
Melyik patológiai tényezı határozza meg elsıs sorban az emlırák endokrin 
érzékenységét? 
 
progeszteron receptor 
ösztrogén receptoron 
Her-2 receptor 
tumor grade 
 
 
O382O0004  
Az alábbi terápiák közül melyik nem  célzott, biológiai terápia? 
 
endokrin terápia 
trastuzumab (Herceptin) terápia 
kemoterápia 
 
 
O382O0005  
Melyik az adjuváns szisztémás kezelés helyes definíciója? 
 
A lokális recidíva megelızıse céljából, a kuratív mőtét után adott kemoterápia. 
A lokális recidíva megelızıse céljából, a kuratív mőtét után adott hormonterápia. 
A betegség kiújulásának megel ızése céljából a kuratív m őtét után adott 
szisztémás kezelés. 



A betegség kiújulásának megelızése céljából, a kuratív mőtét után adott 
sugárterápia. 
 
 
O382O0006  
Mi a helyes adjuváns endokrin terápia premenopausában? 
 
aromatázgátló 5 évig 
tamoxifen 5 évig 
tamoxifen 3 évig majd aromatázgátló 2 évig 
GnRH analóg önmagában 
 
 
O382O0007  
Egy korai, Her2-positive, ER pozitív emlıdaganatban szenvedı betegnél az alábbiak 
közül melyik a helyes kezelési sorrend? 
 
mőtét majd sugárterápia majd hormonterápia majd Herceptin terápia 
sugárterápia majd mőtét majd kemoterápia majd Herceptin majd hormonterápia 
mőtét majd kemoterápia+ hormonterápia majd sugárterápia+ hormonterápia 
folytatása majd Herceptin+ hormonterápia folytatása 
mőtét majd kemoterápia majd sugárterápia+hormonterápi a majd Herceptin+ 
hormonterápia folytatása 
 
 
O382O0008  
ER pozitív korai emlıdaganatnál az alábbi patológiai tényezık fennállása esetén 
mikor nem indokolt adjuváns kemoterápiát is adni? 
 
12-ból 4 áttétes axilláris nyirokcsomó 
Nuklearis grade: 3 
tumorban limfocitás besz őrıdés 
alacsony ER pozitivitás (10%) 
 
 
O382O0009  
Mennyi az adjuváns Herceptin kezelés elfogadott idıtartama? 
 
5 év 
1 év 
6 hónap 
3 hónap 
 
 
O382O0010  
Az alábbi tényezık közül melyik nem prognosztikus értékő a korai emlıdaganat 
kiújulása szempontjából? 
 
obesitas 
axilláris nyirokcsomó status 



tumor proliferáció mértéke 
bal kamra ejekciós frakció 
 
 
 
O383O0001  
Miért kérdezünk rá az anamnézisben a családban elıfordult korábbi emlı- és 
petefészek daganatra? 
 
mert ezt minden betegtıl meg kell kérdezni 
véletlenül 
esetleges örökl ıdés miatt 
statisztikai feldolgozás céljából 
 
 
O383O0002  
Az alábbi stádiumú daganatok közül melyik számít lokálisan elırehaladottnak?  
 
gyulladásos eml ırák 
5 mm-es primer tumor, nyirokcsomó áttét nélkül 
1,5 cm-es primer tumor, csontáttétekkel 
1,5 cm-es primer tumor, nyirokcsomó áttét nélkül 
 
 
O383O0003  
Mi a helyes kezelési sorrend lokálisan elırehaladott emlıdaganat esetén? 
 
mőtét, majd sugárterápia, majd adjuváns kemoterápia 
primer kemoterápia, majd m őtét, majd sugárterápia 
primer kemoterápia, majd sugárterápia, majd mőtét 
primer sugárterápia, majd mőtét, majd adjuváns kemoterápia 
 
 
O383O0004  
Az alábbi daganatok közül melyik esetében várható a legnagyobb mértékő tumor 
regresszió primer kemoterápiás kezelés mellett? 
 
Grade 1 invazív ductalis carcinoma, ER: 90%, PR: 70%, Her2: negatív Ki67: 5% 
Grade 2 invazív lobularis carcinoma, ER: 70%, PR: 80%, Her2 negatív, Ki67: 15% 
Grade 3 invazív ductalis carcinoma, ER: 70%, PR: 35%, Her2 negatív, Ki67: 30% 
Grade 3 invazív ductalis carcinoma, Er: 10%, PR: 0% , Her2 pozitív, Ki67: 45% 
 
 
O383O0005  
Az alábbi emlıdaganatok közül melyik esetben nem indikált az adjuváns endokrin 
terápia? 
 
az ún. Her2 pozitív daganatoknál 
az ún. tripla negatív daganatoknál 
a luminalis A típusú daganatoknál (ER/PR pozitív, Her2 negatív) 



az invazív lobularis daganatoknál 
 
 
O383O0006  
Miért kell a primer szisztémás kezelés mellett mammográfiás kontrollt végezni? 
 
A daganat in vivo kemoszenzitivitásának lemérésére,  a resecabilitás 
eldöntésére 
A mellékhatások követése céljából 
Mert a társadalombiztosító csak így finanszírozza a kezelést 
 
 
O383O0007  
Az alábbi állítások közül melyik nem  igaz az emlıdaganatok primer szisztémás 
kezelésére? 
 
kizárólag kemoterápia lehet 
endokrin terápia is lehet 
antitest kezelést is tartalmazhat 
egyik sem igaz 
 
 
O383O0008  
Az alábbi állítások közül melyik nem  igaz az emlıdaganatok neoadjuváns 
kemoterápiás kezelésére? 
 
javítja az emlımegtartó mőtétek arányát, csökkenti a mastectomia arányát 
segítségével tesztelhetı a daganat in vivo kemoszenzitivitása 
javítja a lokálisan elırehaladott emlırákos betegek progressziómentes túlélését 
csak fiatalabb betegek esetében alkalmazható 
 
 
O383O0009  
Az alábbi tényezık közül melyek utalnak alacsony kockázatú betegségre? 
 
alacsony grade, magas szteroid hormon receptor tart alom 
magas grade, magas szteroid hormon receptor tartalom 
alacsony grade, alacsony szteroid hormon receptor tartalom 
magas grade, alacsony szteroid hormon receptor tartalom 
 
 
O383O0010  
Az alábbi esetek közül melyiknél magas a relapszus kockázata?  
 
35 éves nıbeteg, pT2N1 stádiumú, Her2 pozitív eml ıdaganat 
35 éves nıbeteg pT1aN0 stádiumú, Her2 negatív emlıdaganat 
60 éves nıbeteg, pT2N0 stádiumú, Her2 negatív emlıdaganat 
60 éves nıbeteg, pT1aN0 stádiumú, Her2 pozitív emlıdaganat 
 
 



O384O0001  
A metasztatikus emlırák kezelésének része 
 
kemoterápia 
endokrinterápia 
célzott terápia 
fentiek mind 
 
 
O384O0002  
Elsıvonalbeli kezelésnek minısül: 
 
a szupportáció, 
a csontok palliatív sugárterápiája 
a kemoterápia 
 
 
O384O0003  
A hormonterápia: 
 
csak kemoterápia mellett adható,  
kemoterápia mellett nem adható 
 
 
O384O0004  
A kemoterápia várható mellékhatása, kivéve 
 
anémia 
hirsutizmus 
fogyás 
mucositis 
 
 
O384O0005  
Másodvonalbeli kezelésként 
 
csak célzott terápia jön szóba 
új kombinációjú kemoterápia jön szóba 
csak hormonterápia jön szóba, 
csak az eddig bevállt kemoterápia jön szóba 
 
 
O384O0006  
A metasztatikus terápiákra igaz, kivéve: 
 
pallíativak 
az átlagos túlélés több mint öt év 
az átlagos túlélés kevesebb, mint öt év 
 
 



O384O0007  
Célzott terápia, kivéve: 
 
hormonterápia 
trastuzumab  
kapecitabin 
lapatinib 
 
 
O384O0008  
A lokoregionális kezelésekre igaz, kivéve: 
 
jól tolerálhatóak 
kuratívak 
kiegészítík a szisztémás kezelést 
 
 
O384O0009  
Az angiogenezis gátlók, kivéve 
 
paclitaxel kemoterápiával kombinálhatóak 
hypertoniát okoznak 
alopetiat okoznak 
jól tolerálhatóak idıs korban is 
 
 
O384O0010  
A trastuzumab: 
 
HER-2 ellenes kemoterápia 
HER-2 ellenes célzott terápia 
kardiális toxicitása nincs 
csak elsıvonalban adható 
 
 
O385O0001  

Mi a terhességi emlőrák definíciója? 

 

A várandósság 9 hónapja során kialakult emlőrák. 

Szoptatás idején létrejött emlőrák.  

A terhesség során és a szülést követő 1 éven belül kialakult emlőrák.   

Egyik sem. 

 

 

O385O0002  

Mely korcsoportban a leggyakoribb? 

 

18 év alatti nőkben. 

20-25 év között. 



30 év felett. 

Egyik sem. 

 

 

O385O0003  

Mely diagnosztikus vizsgálatok végezhetőek terhességben? 

 

Emlő UH. 

Röntgen mammográfia. 

Vastagtűs mintavétel. 

Mindegyik. 

 
 
O385O0004  

Mastitis carcinomatosa (gyulladásos emlőrák) esetén mi az elsődleges terápiás lépés? 

 

Kemoterápia. 

Antibiotikum terápia.  

Sugárkezelés. 

Sebészi ellátás. 

 

 

O385O0005  

Milyen kemoterápiás szerek alkalmazhatóak terhességben? 

 

Semmilyen. 

Csak taxán származékok. 

FAC kombináció a 12-ik gesztációs héttől. 

FAC kombináció a terhesség bármely szakaszában. 

 

 

O385O0006  

Mely gyógyszerek alkalmazhatóak kemoterápia mellett terhességben? 

 

Endokrin terápia.  

Bizonyos antiemetikumok. 

Trastuzumab. 

Mindegyik. 

 

 

O385O0007  

A várandósság mely szakaszában végezhető sebészeti beavatkozás? 

 

Első trimeszter. 

Második trimeszter. 



Harmadik trimeszter. 

Bármikor. 

 
 
O385O0008  

Alkalmazható-e sugárterápia terhességben? 

 

Nem, csak a szülést követően. 

Csak a harmadik trimeszterben. 

Csak emlőmegtartó műtét esetén.  

Igen, bármikor. 

 

 

O385O0009  

Javítja-e a művi abortusz a beteg prognózisát? 

 

Igen, ezért minden esetben indokolt. 

Nem. 

Csak áttétes emlőrák esetén.  

Csak korai emlőrákban. 

 
 
O391O0001  
A genitalis daganatok közül a leggyakoribb: 
 
vulva carcinoma 
cervix carcinoma 
corpus carcinoma 
ovarium carcinoma 
 
 
O391O0002  
A genitalis daganatok közül a mortalitast vezeti 
 
vulva carcinoma 
cervix carcinoma 
corpus carcinoma 
ovarium carcinoma 
 
 
O391O0003  
A CA 125 tumor marker normál értéke 
 
15 IU/ml 
35 IU/ml  
50 IU/ml 
100 IU/ml 



 
 
O391O0004  
A petefészekrák mőtéti megoldását komplettnek tekinthetı, ha  
 
daganatmentes állapotot sikerül létrehozni  
<1 cm daganatos szövet marad vissza 
>1 cm daganatos szövet marad vissza 
a méhet is sikerül eltávolítani 
 
 
O391O0005  
A petefészekrák elsı vonalbeli citosztatikus kezelésében a „gold-standard” kezelés: 
 
pacliaxel-carboplatin  
docetaxel-carboplatin 
paclitaxel-cisplatin 
carboplatin monotherapia 
 
 
O391O0006  
A petefészekrák kiújulása mely szövettani eredmény esetén ritkább: 
 
világossejtes carcinoma 
mucinosus carcinoma 
serosus carcinoma  
grade 3 tipusú carcinoma 
 
 
O391O0007  
A recidiváló petefészekrák akkor tekinthetı platina refracternek, ha a kiújulás 
megjelenése: 
 
a platina kezelés alatt 
< 6 hónap 
6-12 hónap 
> 12 hónap 
 
 
O391O0008  
Petefészekrák második vonalbeli kezelésre nem használatos: 
 
topotecan 
methotrexate  
pegylált doxorubicin 
etopozid 
 
 
O391O0009  



A recidívák idıben történı felismerése az egyik legfontosabb tényezı, ami döntıen 
meghatározhatja a beteg életkilátásait. 
 
igaz 
hamis 
 
 
O391O0010  
A serosus daganatok korai stádiumai (I és IIA) esetében is a folyamat hány %-ban 
kétoldali? 
 
5% 
30% 
50% 
90% 
 
 
O392O0001  
A leggyakoribb csirasejt eredető petefészekdaganat: 
 
granulosa-sejtes daganat 
kevert csírasejtes daganat 
dysgeminoma  
endodermalis sius tumor 
 
 
O392O0002  
Az alábbi csirasejt eredető daganatok közül AFP és hCG szint emelkedést okoz: 
 
dysgerminoma 
embrionális carcinoma  
endodermalis sinus tumor 
teratoma 
 
 
O392O0003  
Melyik daganatra jellemzı csak a hCG termelés? 
 
choriocarcinoma 
endodermalis sinus tumor 
teratoma 
granulosa-sejtes daganat 
 
 
O392O0004  
A stróma eredető tumorok kezelésében is a sebészeti megoldás adja a legjobb 
eredményt. 
 
igaz 
hamis 



 
 
O392O0005  
Melyik daganatra jellemzıek a Call-Exner testek? 
 
choriocarcinoma 
endodermalis sinus tumor 
teratoma 
granulosa-sejtes daganat 
 
 
O392O0006  
Mely daganat esetén jelentkezhetnek leggyakrabban virilizációs tünetek? 
 
Sertoli-Leydig sejtes tumorok 
choriocarcinoma 
endodermalis sinus tumor 
dysgerminoma 
 
 
O392O0007  
A rosszindulatú teratomák 75%-a 50-60 éves korban jelentkezik. 
 
igaz 
hamis 
 
 
O392O0008  
Az IA stádiumú esetek tiszta dysgerminoma esetében egyoldali petefészek 
eltávolítása mellett az ötéves túlélés 5% 
 
 
igaz 
hamis 
 
 
O392O0009  
Mely daganatra jellemzı a fokozott ösztrogén termelés? 
 
granulosa-sejtes daganat 
kevert csírasejtes daganat 
dysgeminoma 
endodermalis sius tumor 
 
 
O393O0001  
Milyen életkorban kell hüvelyi vérzés esetén méhtestrákra gondolnunk? 
 
10-14 éves kor között 
14-18 éves kor között 



18-28 éves kor között 
38-48 éves kor között 
48-68  éves kor között 
 
 
O393O0002  
Az anamnesisben szereplı kórképek közül melyik erısíti az endometrium carcinoma 
gyanúját? 
 
Ismert HPV fertızés 
Korábbi abrasio szövettana endometrium hyperplasia 
Multiparitás 
Asthma 
Vesebetegség 
 
 
O393O0003  
Milyen kezelés után emelkedett a méhtestrák kockázata? 
 
LMWH 
Antihypertenzív 
Postmenopausalis hormonpótló kezelés 
Dialízis 
Kombinált fogamzásgátló tabletta 
 
 
O393O0004  
Az endometrium carcinoma kockázatát emeli: 
 
Emelkedett androgénszint 
Csökkent ösztrogén szint 
Ellensúlyozatlan magas ösztrogén szint 
Magas gesztagén szint 
Egyidejőleg magas ösztrogén és gesztagén szint 
 
 
O393O0005  
Hüvelyi vérzési rendellenesség esetén elsıdleges vizsgáló módszer: 
 
MR 
PET CT 
Transabdominalis ultrahang 
Transvaginalis ultrahang 
Tmormarker vizsgálat 
 
 
O393O0006  
A méhtestrák kezelése során legkevésbé hatékony módszer: 
 
mőtét 



chemotherápia 
irradiatio 
hormonkezelés 
mőtét + postop. irradiatio 
 
 
 
O393O0007  
Az adott beteg esetében miért nem végeztek paraaortikus lymphadenectomiát? 
 
Túlságosan megterhelı lett volna 
Életkora miatt 
Oda nem ad áttétet a méhtestrák 
A kismedencei nyirokcsomók negatívok voltak 
Úgyis kap sugárkezelést 
 
 
O393O0008  
Milyen stádiumba kerül az a beteg akinek a méhtestrákja hüvelyi áttétet okoz  
 
I a 
II a 
II b 
III a 
III b 
 
 
O393O0009  
Mikor végzünk lymphadenectomiát is a méhtestrákos páciensnél? 
 
I a 
I b 
IIb 
Cc. in situ 
Grade II 
 
 
O393O0010  
Melyik nem igaz a méhsarcomára? 
 
chemotherpiával hatékonyan kezelhetı 
általában jó a prognózisa 
leggyakoribb típusa a leiomyosarcoma 
elsıdleges kezelése méheltávolítás és kétoldali függelék eltávolítás 
elsı tünetet lehet a hüvelyi vérzés 
 
 
O394O0001  
A méhnyak melyik területén indul ki leggyakrabban a méhnyakrák? 
 



Hüvelyboltozatnál 
A nyakcsatornában 
Bárhol a portió felszínén 
A squamo-columnaris junctionál 
A cervix-corpus határon 
 
 
O394O0002  
Melyik állítás nem igaz a méhnyakrákra? 
 
Praecancerosus állapota a CIN 
Etiológiájában a HPV szerepe bizonyított 
Leggyakoribban szövettani típusa a carcinoma planocellulare 
Fiatal korban (30-40 év) is kialakulhat 
A leggyakoribb nıgyógyászati daganat 
 
 
O394O0003  
Melyik szövettani típus teszi ki az esetek döntı részét? 
 
laphámrák  
adenocarcinoma 
endometrioid adenocc. 
világos sejtes adenocc. 
melanoma malignum  
 
 
O394O0004  
Melyik szövettani típus a második leggyakoribb méhnyakrákban? 
 
laphámrák  
basalsejtes rák 
adenocarcinoma 
Bartholin-mirigy daganata 
melanoma malignum  
 
 
O394O0005  
Melyik állítás nem igaz a méhnyakrákra? 
 
Szövettanilag döntıen laphámrák 
Elırehaladott esetben a rectumra és a parametriumra terjedhet 
Lymphogen metastasist ad az inguinofemoralis nyirok csomókba 
A méhtestre nem terjed rá korai stádiumban 
Kezelése elsısorban mőtéti 
 
 
O394O0006  
Milyen diagnosztikus eljárás jön legkevésbé szóba méhnyakrák gyanúja esetén? 
 



Kolposcopia  
Konizáció 
HPV szőrés 
Tumormarker vizsgálatok 
Cervix cytológia 
 
 
O394O0007  
Milyen stádiumba sorolható a páciens, ha daganat a vagina felsı harmadára terjed, 
de parametriumot nem szőri be? 
 
I.A1 
I.A2 
II.A 
III.A 
IV 
 
 
O394O0008  
Milyen stádiumba sorolható a páciens, ha daganat a medencefalat nem éri el, de a 
hüvely alsó harmadára is ráterjed? 
 
I.A1 
I.A2 
II.A 
III.A  
IV 
 
 
O394O0009  
Melyik tényez ı nem befolyásolja a prognózist ?  
 
daganat nagysága 
érbetörés 
szövettani típus 
regionális nyirokcsomó-érintettség 
HPV típusa 
 
 
O394O0010  
Hogyan alakul az 5 éves túlélés az összes méhnyakrákra viszonyítva? 
 
80-90% 
60-70% 
40-50% 
20-30%  
5-15% 
 
 
O394O0011  



Melyik betegség nem hozható kapcsolatba HPV-vel? 
 
Méhnyakrák 
Gégerák 
Hüvelyrák 
Vulvarák 
Méhtestrák  
 
 
O395O0001  
A hüvely rosszindulatú daganatai az összes nıgyógyászati malignoma hány %-t teszik ki? 
 
0,1% 
2% 
20% 
22% 
32% 
 
 
O395O0002  
Melyik állítás nem igaz a hüvely rosszindulatú daganataira? 
 
Praecancerosus állapota a VAIN 
Etiológiájában a HPV szerepe bizonyított 
Minden eset összefüggésbe hozható HPV-vel 
Leggyakoribban szövettani típusa a carcinoma planocellulare 
Sokáig tünetmentes maradhat 
 
 
O395O0003  
Melyik szövettani típus prognózisa a legrosszabb? 
 
Metastatikus daganatok 
Carcinoma planocellulare vaginae 
Carcinoma verrucosum vaginae  
Adenocarcinoma vaginae  
Melanoma malignum vaginae 
 
 
O395O0004  
Melyik állítás nem igaz a hüvelyrákra? 
 
A hüvely fels ı kétharmadáról f ıleg a vulva irányába terjed 
Direkt hólyagra és rectumra terjedés is jellemzi 
Lymphogen metastasisokat adhat a paraaortikus nyirokcsomókba 
A hüvely alsó harmadából az inguinofemoralis nyirokcsomók felé metasztatizál 
Távoli haematogen áttéteket adhat a tüdıbe, májba és a csontokba 
 
 
O395O0005  



Milyen beavatkozást választana elsıként hüvelyrák gyanúja esetén? 
 
Feltárás, kolposcopia, bimanualis vizsgálat 
Méheltávolítás + részleges hüvelyeltávolítás + kismedencei NYCS eltávolítás 
Biopszia 
Cisztoszkópia, rectoscopia 
MR és vagy CT 
 
 
O395O0006  
Milyen stádiumba sorolható a páciens, ha hüvelydaganat infiltrálja a hüvely körüli 
lágy szöveteket, a medencefalra terjed és regionális áttétet ad? 
 
I. 
II. 
III. 
IV.a 
IV.b 
 
 
O395O0007  
Az in utero DES hatásnak kitett nıknél mikortól indokolt rendszeres nıgyógyászati 
szőrés? 
 
Születéstıl kezdve 
Menarchetól 
Teherbeeséstıl kezdve 
Csak panaszok esetén 
Menopauzától 
 
 
O395O0008  
Mikor szükséges postoperatív irradiatio hüvelyrák esetén? 
 
I. stádiumban 
Pozitív inguinofemoralis nyirokcsomók esetén 
Carcinoma verrucosum vagninae esetén 
Postmenopauzában  
Csak 65 év alatti páciensnél 
 
 
O395O0009  
Hogyan alakul az 5 éves túlélés II. stádiumban: 
 
90% 
70% 
45% 
30%  
15% 
 



 
O395O0010  
Melyik betegség nem hozható kapcsolatba HPV-vel? 
 
Méhnyakrák 
Gégerák 
Hüvelyrák 
Condyloma 
Méhtestrák 
 
 
O396O0001  
A szeméremtest rosszindulatú daganatai az összes nıgyógyászati malignoma hány %-t teszik 
ki? 
 
0,1% 
2% 
5% 
22% 
32% 
 
 
O396O0002  
Melyik állítás nem igaz a szeméremtest rosszindulatú daganataira? 
 
Praecancerosus állapota a VIN 
Etiológiájában a HPV szerepe bizonyított 
Minden eset összefüggésbe hozható HPV-vel 
Leggyakoribban szövettani típusa a carcinoma planocellulare 
Fiatal korban (30-40 év) is kialakulhat 
 
 
O396O0003  
Melyik szövettani típus teszi ki az esetek 90-95%-át? 
 
laphámrák  
basalsejtes rák 
adenocarcinoma 
Bartholin-mirigy daganata 
melanoma malignum  
 
 
O396O0004  
Melyik szövettani típus a második leggyakoribb vulvarákban? 
 
laphámrák  
basalsejtes rák 
adenocarcinoma 
Bartholin-mirigy daganata 
melanoma malignum  



 
 
O396O0005  
Melyik lokalizáció a leggyakoribb vulvarák esetén? 
 
nagyajkakon 
kisajkakon 
clitorison 
gáton 
multifokálisan 
 
 
O396O0006  
Melyik állítás nem igaz a vulvarákra? 
 
Mindig egyoldali elhelyezkedés ő 
Elırehaladottabb esetben a rectumra és a medencecsontokra terjedhet 
Korán lymphogen metastasist adhat az inguinalis és a femorális nyirokcsomókba 
Az inguinofemoralis nyirokcsomók regionális nyirokcsomóknak számítanak.  
Kismedencei / Iliacalis metastasis már távoli metastasisnak minısülnek. 
 
 
O396O0007  
Milyen diagnosztikus eljárás ad legbiztosabb diagnózist vulvarák gyanúja esetén? 
 
Kolposcopia (vulvoscopia) 
Biopszia 
HPV szőrés 
MR és vagy CT 
Tumormarker vizsgálatok 
 
 
O396O0008  
Milyen stádiumba sorolható a páciens, ha szeméremtest daganat az urethra/vagina 
alsó harmadára vagy az anusra terjed, de NYCS negatív? 
 
I. 
II. 
III. 
IV.a 
IV.b 
 
 
O396O0009  
Milyen stádiumba sorolható a páciens, ha a szeméremtest daganat az urethra/vagina 
alsó harmadára vagy az anusra terjed és 2 db 5mm-es regionalis NYCS pozitív? 
 
II. 
III./b 
III./c 



IV.a 
IV.b 
 
 
O396O0010  
Melyik tényezı nem befolyásolja a prognózist ? 
 
daganat nagysága 
invázió mélysége 
szövettani típus 
regionális nyirokcsomó-érintettség 
HPV típusa 
 
 
O396O0011  
Hogyan alakul az 5 éves túlélés I-II. stádiumú vulvaráknál? 
 
90% 
70% 
45% 
30%  
15% 
 
 
O396O0012  
Melyik betegség nem hozható kapcsolatba HPV-vel? 
 
Méhnyakrák 
Gégerák 
Hüvelyrák 
Vulvarák 
Méhtestrák 
 
 
 
O3101O0001 

Milyen tényezık nem befolyásolják a PSA-szintet? 

 

Étkezési szokások  

Eszközös vizsgálatok (cystoscopia) 

Prosztata nagysága 

Életkor 

 



 

O3101O0002 

Hogyan végezzük a prosztatabiopsziát? 

 

perineális szúrásból kétoldalról 1-1 minta 

transzrektálisan mindkét oldalról 1-1 minta 

perineálisan 2-2 minta 

transzrektális ultrahang-vezérlettel min. 3-3 minta  

 

 

O3101O0003 

Melyik a leggyakoribb prosztatarák-áttét? 

 

csont 

tüdı 

máj 

rectum 

 

 

O3101O0004 

Mely betegeknél tartana lehetségesnek wait and see stratégiát? 

 

60 év alatt 7 feletti Gleason score esetén 

80 év felett 6 alatti Gleason score esetén 

70 év felett 7 feletti Gleason score esetén 



70 év alatt 7 feletti Gleason score esetén 

 

 

O3101O0005 

Mely esetben nem választaná a radikális prostatectomiát? 

 

70 év felett, több társuló betegségnél 

70 év alatt 7 feletti Gleason score esetén 

Fiatal, 10 alatti PSA, szerven belüli daganat-elhelyezkedés 

Fiatal, 20 alatti PSA, 7 feletti Gleason score esetén 

 

 

O3101O0006 

Radikális prostatectomia utáni megengedett legmagasabb PSA-szint: 

 

0,1 ng/ml 

1 ng/ml 

0,0l ng/ml 

0,2 ng/ml 

 

 

O3101O0007 

A kuratív sugárkezelést követı 10 éves túlélési arány: 

 

90-95% 
98% feletti 



50% 
50-70% 
 

 

O3101O0008 

Mely kezelés nem kuratív célzatú a prosztatarák kezelésében? 

 

Hormonterápia 
Radikális prostatectomia 
Sugárkezelés 
Sugár- + hormonkezelés 
 

 

O3101O0009 

Mi a totális androgén blokád? 

 

LH-RH analóg + antiandrogén 
Kétfajta antiandrogén 
Két különbözı LH-RH analóg 
Sebészi kasztráció 
 

 

O3101O0010 

Mely citosztatikus vegyület a hormonrezisztens prosztatarák elsıvonalban 

használt vegyülete? 

 

Vinblastin 
Estramustin foszfát 
Mitoxantron 
Docetaxel  
 
 
O3102O0001  
Milyen tényezı hajlamosít heredaganat képzıdésére? 



 
mumps 
heretrauma 
ismétlıdı gyulladás 
a here leszállási zavarai  
 
O3102O0002  
Mi nem  jellemzi a heredaganat tüneteit? 
 
bizonytalan húzó fájdalom 
tömött tapintatú elváltozás a herében 
hirtelen fájdalom, hányinger, hányás  
gyulladásos tünetek (10%-ban) 
 
O3102O0003  
Melyik daganat sugárérzékeny? 
 
choriocarcinoma 
seminoma  
teratoma 
Leydig-sejtes tumor 
 
O3102O0004  
Mely tumormarker eredmény eltérése esetén kérne szövettani revíziót tiszta 
seminoma diagnózis mellett? 
 
emelkedett bétaHCG 
emelkedett AFP  
emelkedett NSE 
emelkedett LDH 

 
O3102O0005  
Mely régióra ad a heredaganat elsısorban nyirokcsomóáttéteket? 
 
mély inguinalis nyirokcsomó 
felületes inguinalis nyirokcsomó 
interaortocavalis régió 
Virchow nyirokcsomó 
 
O3102O0006  
Heredaganat gyanúja esetén mi a következı lépés? 
 
mintavétel a herébıl 
elıjegyzés staging vizsgálatokra 
az összes markervizsgálat egybevetése 
mielıbbi feltárás, magas kasztráció  
 
O3102O0007  
Surveillance stratégia nem alkalmazható heretumor esetén, ha 
 



a seminoma 3 cm alatti 
a non-seminoma 2 cm alatti 
a daganatban ér- vagy nyirokér betörés látható  
negatív tumormarker esetén 
 
O3102O0008  
Retroperitoneális lymphadenectomia szövıdménye lehet, kivéve 
 
retrográd ejakuláció 
erekciós zavarok 
nagy mőtéti megterhelés 
priapizmus  
 
O3102O0009  
Kemoterápiát alkalmazunk: 
 
minden esetben, amikor a primer tumor állományában ér- vagy nyirokinvázió 
mutatkozik. 
Retroperitoneális lymphadenectomiát követıen amennyiben a preparátum 
tumorszövetet tartalmazott  
megelızı kezelések relapszusa esetén 
nem csírasejtes daganatoknál  

 
O3102O0010  
A sugárkezelés legfıbb veszélye: 
 
impotencia 
retrográd ejakuláció 
sugár proctitis 
másodlagos malignitások 
 
 
O3103O0001  
Mekkora – hozzávetılegesen - az incidenciája a hímvesszıráknak Európában? 
 
0,5-1% 
0,2-0,3% 
0,1-0,9/100.000 férfi 
 
 
O3103O0002  
Minek van bizonyított szerepe a daganat kialakulásában? 
 
Fitymaszőkület. 
Rossz higiéné. 
HPV fertızés. 
Mindegyik a fentiek közül. 
 

 



O3103O0003  
Milyen lokális tünetek jellemzik a hímvesszırákot? 
 
Fizikálisan tapintható kemény terime. 
Váladékozás, bőzös bırelváltozás. 
Barlangostest állományába terjedı fájdalmatlan terime. 
Mindegyik a fentiek közül. 
 
 
O3103O0004  
Van-e jelentısége túlélés szempontjából a nyirokcsomó-metasztázisnak? 
 
Igen, leginkább ez befolyásolja a túlélést. 
Igen, de jelentısége az elsıdleges tumor kiterjedésénél kevésbé fontos. 
Nincs. 
Nincs, mert kizárólag a távoli áttétek a meghatározóak. 
 
 
O3103O0005  
A lágyéki nyirokcsomók reaktivitásának megítélésében… 
 
1 havi antibiotikus kezelés segítségünkre van. 
csak a parenteralis antibiotikum segíthet. 
rövid per os antibiotikum elégséges. 
azonnali biopszia tud csak segíteni.  
 
 
O3103O0006  
A hímvesszırák diagnosztikájában az UH és az MRI szerepe? 
 
A daganat igazolása. 
A daganat mélybe terjedésének megállapítása. 
Az agyi áttét kizárása. 
A mellkas statusának megállapítása. 
 
 
O3103O0007  
A hímvesszırák célzott radiológiai vizsgálatában a nyirokcsomóáttét felismerésében 
segítségünkre lehet: 
 
Színes Doppler UH. 
UH 
Natív CT 
99mTc nanokolloid+UH+aspirációs citológia. 
 
 
O3103O0008  
Hímvesszırákban a legbiztonságosabb kuratív kezelési forma: 
 
Radioterápia 



Sebészi kimetszés az épben 
Teljes emasculanisatio 
Lokális kemoterápia 
 
 
O3103O0009 
 Milyen stádiumban javasolt és biztonságos a szervmegtartó sebészet? 
 
Kizárólag T1 Gr1 tumor esetén lehetséges. 
T1 és bármilyen Gr stádium esetén lehetséges. 
Akár szelektált esetben T2-3-as tumor esetén is elv égezhetı, ha a makknak 
kisebb részét, mint felét érinti és a szoros utóköv etés lehetséges. 
Gyakorlatilag semmikor nem javasolt. 
 
 
O3103O0010  
Milyen stádiumban kell inguinalis lymphadenectomiát végezni hímvesszırák esetén? 
 
Függetlenül az elsıdleges daganattól mindig érdemes elvégezni, mindenkiben. 
Csak fiatalkorú betegekben javasolt és csak 50 év alatt. 
Magas rizikójú ( ≥T2 vagy Gr3) esetben mindig, ha a beteg általános á llapota 
megengedi és pT1 Gr2 esetben, fiatal korban. 
Ha CT legalább 5 mm-es lágyéki nyirokcsomót talál. 
 
 
O3111O0001  
Hogy ismerik fel a vesedaganatokat általában? 
 
Általában egyéb okból végzett képalkotó vizsgálatta l 
Vérvizelés kapcsán 
Láz, fogyás kapcsán 
 
 
O3111O0002  
Melyik tartozik a vesedaganatok szisztémás tünetei közé? 
 
Vérvizelés 
Varicocele 
Alsó végtagi oedema 
Láz, fogyás, gyengeség  
 
 
O3111O0003  
Melyik vizsgálat javasolt elsısorban a vesedaganat kórismézéséhez és a stádium 
megállapításához az alábbi vizsgálati módszerek közül? 
 
CT 
MRI 
Biopszia 
UH 



 
 
O3111O0004  
Kötelezı-e a mőtét elıtt a daganatból szövettani vagy citológiai vizsgálat elvégzése? 
 
Igen, minden esetben, hiszen csak így kerülhetı el az, hogy a beteget felesleges 
mőtétnek tegyük ki. 
Igen, minden esetben, hiszen a képalkotó vizsgálatok alapján szövettani diagnózis 
nem adható. 
Nem, soha nem szabad biopsziát végezni, mert sok a szövıdménye, és nem 
befolyásolja a kezelés menetét. 
Nem kötelez ı, de bizonyos esetekben szükséges lehet a pontos di agnózis 
megállapításához.  
 
 
O3111O0005  
A natív CT vizsgálat elegendı a diagnózis és a stádium meghatározásához. 
 
Nem igaz, 3 fázisú kontrasztanyagos CT vizsgálat ja vasolt minden esetben, 
amikor ennek nincsen kontraindikációja, hiszen a da ganat kontrasztanyag 
halmozása az egyes fázisokban segít a dignitás eldö ntésében, és a másik oldali 
vese mőködésér ıl is képet kaphatunk a kiválasztás üteme által.  
Igaz, felesleges kitenni a beteget a kontrasztanyag allergia veszélyének, illetve a 
kontrasztanyag vesét károsító hatásának, hiszen a mőtét kapcsán a vese mőködése 
a késıbbiekben még tovább romlik. 
Általában igaz, de néhány esetben kontrasztanyag adására is szükség lehet a 
diagnózis megállapításához. 
Nem igaz, hiszen a kontrasztanyag halmozás alapján a jó- és rosszindulatú 
daganatok nem különíthetıek el, és a másik oldali vese mőködésének pontos 
meghatározásához mindenképpen veseizotóp vizsgálatot kell végezni. 
 
 
O3111O0006  
A mőtét elıtti kivizsgálás és a stádium meghatározásának kötelezı része: 
 
mellkas RTG  
csontizotóp vizsgálat 
koponya CT 
mindhárom 
 
 
O3111O0007  
Mi a vesedaganatok elsısorban javasolt kezelési módja? 
 
Radioterápia 
Tirozin kináz gátló kezelés 
Interferon kezelés 
Sebészi kezelés  
 
 



O3111O0008  
Milyen feltárásból lehetséges a primer vesedaganat eltávolítása? 
 
Transzperitonealis 
Retroperitonealis 
Thoracoabdominalis 
Mindhárom  
 
 
O3111O0009  
Mi a teendı áttétes vesedaganat esetén? 
 
Amennyiben a beteg általános állapota engedi, a nephrectomia elvégzése. 
Amennyiben csak egyszeres, és sebészileg eltávolítható áttétek vannak, a 
nephrectomia után az áttétek eltávolítása. 
A sebészi kezelés után, amennyiben kimutatható áttétek vannak, gyógyszeres 
kezelés. 
Mindhárom igaz.  
 
 
O3111O0010.  
A nephrectomia során a 
 
daganatos vese eltávolítása kötelezı 
a retroperitonealis nyirokcsomók eltávolítása kötelezı 
a mellékvese eltávolítása kötelezı 
egyik sem igaz  
 
 
O3111O0011  
Ön melyik gyógyszeres kezelést választaná ismert áttétek esetén a nephrectomiát 
követıen? 
 
Interleukin 
Interferon 
Vinblastin 
Tirozin kináz gátló kezelés  
 
 
O3111O0012:  
Mit remélhetünk a gyógyszeres kezeléstıl? 
 
Gyógyulást 
Semmit 
A hosszabb túlélést  
 
 
 
O3112O0001  
Mi az ureterdaganat legfontosabb rizikófaktora? 



 
Dohányzás 
Alkoholfogyasztás 
Krónikus gyulladások 
 
 
O3112O0002  
Mi a leggyakoribb tünete a felsı üregrendszeri daganatoknak? 
 
Láz 
Néma vérvizelés 
Fájdalmas vizelés 
Fogyás 
 
 
O3112O0003  
Mi az elsıként végzendı képalkotó vizsgálat vérvizelés esetén? 
 
CT vagy MRI vizsgálat 
Intravénás urographia 
Hasi és kismedencei UH vizsgálat 
Antegrad ureterographia 
 
 
O3112O0004  
Mi az „arany standard” mőtéti megoldása az ureterráknak? 
 
Transurethralis reszekció 
Nephro-ureterectomia 
Uretectomia 
Laparoscopos uretertumor reszekció 
 
 
O3112O0005  
Mikor végzünk adjuváns kemoterápiát? 
 
T1G3 stádiumnál rosszabb esetekben 
Kétoldali daganat esetében 
pT3-4 stádiumban 
Minden G3-as esetben 
 
 
O3112O0006  
Láz leggyakoribb oka uretertumor esetén? 
 
Szétesı daganattömeg 
Nyirokcsomó-metasztázis 
Lezárt vese fert ızése 
Vérvizelés során kiszabaduló toxinok 
 



 
O3112O0007  
Elırehaladott felsı üregrendszeri daganatok esetében használt kemoterápiás 
kombinációk? 
 
Cisplatin-bleomycin és methotrexat-doxorubicin 
Adriamycin-gemcitabin, vagy methotrexate-doxorubicin-adriamycin-cisplatin 
Gemcitabin-cisplatin és a methotrexate-vincristin-a driamycin-cisplatin  
 
 
O3112O0008  
Nem izominvazív daganatra igaz: 
 
Gyakori progresszió 
Nyirokcsomó- és tüdıáttét kialakulásának hajlama 
Gyakori recidíva 
 
 
O3112O0009  
Szövettani típus elıfordulása 
 
70%-a transitiocelluralis, 25%-a laphám, 5%-a adenocarcinoma 
90%-a transitiocelluralis, 5-7%-a laphám, 1-2%-a ad enocarcinoma 
90%-a adenocarcinoma, 5-7%-a laphám, 1-2%-a transitiocelluralis 
 
 
O3112O0010  
Követés során elengedhetetlen: 
 
Hólyagtükrözés 
Vizeletcitológia 
Tumormarker-vizsgálatok 
Has+mellkas MRI vizsgálat 
 
 
O3113O0001  
Mi a hólyagdaganat legfontosabb rizikófaktora? 
 
Urolithiasis 
Dohányzás 
Alkoholfogyasztás 
Krónikus gyulladások 
 
 
O3113O0002  
Mi a leggyakoribb tünete hólyagráknak? 
 
Láz 
Néma vérvizelés 
Fájdalmas vizelés 



Fogyás 
 
 
O3113O0003  
Milyen vizsgálatokat kell elvégezni vérvizelés esetén? 
 
CT és MRI vizsgálat 
Intravénás urographia és húgycsıtükrözés 
Has és kismedence UH vizsgálat és hólyagtükrözés 
Antegrad ureterographia 
 
 
O3113O0004  
Hólyagrák pontos diagnózisának módszere? 
 
Cystoscopia 
Fluorescens cystoscopia 
Transurethralis reszekció szövettani feldolgozása 
Radicalis cystectomia során eltávolított nyirokcsomók elemzése  
 
 
O3113O0005  
Mikor végzünk adjuváns lokális kemoterápiát? 
 
Minden stádiumban 
Multiplex daganat esetében 
pT3-4 stádiumban 
pTaG2 és pT1G1-2 stádiumban 
 
 
O3113O0006  
Radicalis cystectomia indikációja? 
 
Multiplex daganat 
Izominvazív hólyagrák 
3 cm-nél nagyobb, vérzı daganat 
 
 
O3113O0007  
Izom-invazív hólyagdaganatok esetében használt kemoterápiás kombinációk? 
 
Cisplatin-bleomycin és methotrexat-doxorubicin 
Adriamycin-gemcitabin, vagy methotrexate-doxorubicin-adriamycin-cisplatin 
Gemcitabin-cisplatin és a methotrexate-vincristin-a driamycin-cisplatin  
 
 
O3113O0008  
Nem izominvazív daganatra igaz? 
 
A progresszió aránya 10-12% 



Nyirokcsomó metasztázis aránya 10-30% 
A recidíva aránya 15-20% 
 
 
O3113O0009  
Szövettani típus elıfordulása 
 
70%-a transitiocelluralis, 25%-a laphám, 5%-a adenokarcinóma 
70%-a adenokarcinóma, 25%-a laphám, 5%-a transitiocelluralis 
90%-a transitiocelluralis, 5-7%-a laphám, 1-2%-a ad enokarcinóma 
 
 
O3113O0010  
Követés során elengedhetetlen? 
 
Hólyagtükrözés 
Vizelet citológia 
Tumormarker vizsgálatok 
Has+mellkas CT vizsgálat 
 
 
O3121O0001  
Csonttumorok vezetı klinikai tünete, kivéve: 
 
Fájdalom 
Melegtebb tapintatú bır 
Fogyás, étvágytalanság   
Duzzanat 
Ízületi mozgáskorlátozottság 
 
 
O3121O0002  
Óriássejtes csonttumor típusos elıfordulási helye: 
 
Hosszú csöves csontok diaphysise 
Rövid köbös csontok  
Clavicula 
Hosszú csöves csontok epi- metaphysise  
Koponyacsontok 
 
 
O3121O0003  
Óriássejtes csonttumorra jellemzı, kivéve: 
 
tisztán lyticus csontdestrukciót okoz 
periostealis reakció nem kiséri 
malignus daganat 
kis százalékban malignus vagy malignizálódik,  
a tipusos szöveti kép ellenére prognózis nem adható 
 



 
O3121O0004  
Malignitásra utaló röntgenelváltozások csontdaganatoknál, kivéve: 
 
corticalis destruált 
ép-kóros csontszövet határa elmosódott 
"molyrágásszerü" finomfoltos csontdestrukció 
scleroticus szegély a lyticus csontlaesio körül 
scleroticus-lyticus csontdestrukció spiculum képzıdéssel 
 
 
O3121O0005  
Benignus csonttumorok röntgen képére nem jellemzı: 
 
ép-kóros csonthatár éles 
corticalis gyakran destruált, áttört 
scleroticus szegély 
corticalis gyakran elvékonyodott, elıboltosul 
a csontdestrukció általában egynemü lyticus vagy meszes gócokat artalmaz 
 
 
O3121O0006  
Csonttumorok vezetı klinikai tünete, kivéve: 
 
Fájdalom 
Melegtebb tapintatú bır 
Fogyás, étvágytalanság   
Duzzanat 
 
 
O3121O0007  
Óriássejtes csonttumor típusos elıfordulási helye: 
 
Scapula  
Rövid köbös csontok  
Bordák 
Hosszú csöves csontok epi- metaphysise  
Koponyacsontok 
 
 
O3121O0008  
Mely daganatokat kezelünk a defektus kikaparásával, csontforgáccsal történı 
kitöltéssel? 
 
Ewing sarcoma 
Parostealis osteosarcoma 
Óriássejtes csonttumor  
Adamantinoma  
 
 



O3121O0009  
Milyen adjuváns kezelés javasolt óriássejtes csonttumor kezelése során? 
 
Irradiatio 
Fenolos átmosás 
Kemoterápia 
Brachyterápia 
 
 
O3121O0010  
Az óriássejtes csonttumor: 
 
High grade malignus daganat 
Benignus elváltozás 
Intermedier, lokálisan agresszív viselkedéső tumor 
Low grade malignus daganat 
 
 
 
O3122O0001  
Mely tumorok közé sorolható a chondrosarcoma 
 
Secundaer malignus csonttumorok 
Primaer malignus csonttermelı tumorok 
Lágyrésztumorok 
Primaer malignus porctermel ı tumorok 
 
 
O3122O0002  
Melyik típus a leggyakoribb a chondrosarcomák között 
 
Centralis dedifferenciált 
Centralis jól differenciát 
Perifériás dedifferenciált 
Perifériás secundaer chondrosarcoma 
 
 
O3122O0003  
A chondrosarcomák fıbb elıfordulási helyei, kivéve 
 
Medenceöv csontjai 
Proxymalis humerusvég 
Proxymalis femurvég 
Lábtıcsontok 
 
 
O3122O0004  
A primaer chondrosarcomák  altípusai, kivéve 
 
Mesenchymalis 



Világossejtes 
Exostosis cartilaginea multiplex talaján kialakult chondrosarcoma  
Dedifferenciált 
 
 
O3122O0005  
A chondrosarcomák kezelésében nem alkalmazott módszer 
 
Resectio + tumor endoprothesis implantatio 
Radio és kemotherapia 
Resectio + csontallograft beültetés 
Amputatio 
 
 
O3122O0006  
Intramedullarisan elıforduló chondrosarcoma, kivéve 
 
Exostosis cartilaginea multiplex talaján kialakult secundaer chondrosarcoma 
Mafucci syndroma talaján kialakult secundaer chondrosarcoma 
Klasszikus centralis chondrosarcoma 
Dedifferenciált chondrosarcoma 
 
 
O3122O0007  
Kemotherapiára érzékeny chondrosarcoma 
 
Mesenchymalis chondrosarcoma 
Juxtacorticalis chondrosarcoma 
Alacsony malignitású secundaer chondrosarcoma 
Egyik sem 
 
 
O3122O0008  
Magas malignitású chondrosarcoma kezelésére nem alkalmazható eljárás 
 
A laesio excochleatiója, lokális adjuváns kezelése,  kitöltés csontcementtel 
Az érintett csont széles resectiója csontallograft beültetéssel 
Az érintett csont radikális resectiója tumor-endoprotézis beültetéssel 
A végtag amputatiója 
 
 
O3122O0009  
Alacsony malignitású, jól differenciált, IA stádiumú chondrosarcoma kezelésére 
elegendı radikalítású eljárásként javasolható módszer 
 
A laesio excochleatiója, lokális adjuváns kezelése,  kitöltés csontcementtel 
Az érintett csont széles resectiója csontallograft beültetéssel 
Az érintett csont radikális resectiója tumor-endoprotézis beültetéssel 
A végtag amputatiója 
 



 
O3122O0010  
Melyik állítás igaz? 
 
A grade I szövettani malignitású chondrosarcomák túlélési aránya a legrosszabb 
A grade III szövettani malignitású chondrosarcomák túlélési aránya 64% 
A grade II szövettani malignitású chondrosarcomák túlélési aránya jobb, mint a grade 
I-es tumoroké 
A grade III-as szövettani malignitású formák túlélé si aránya  20% körüli. 
 
 
O31230001  
Lágyrésztumor gyanúja esetén aspirációs cytológiai vizsgálat elsıként választandó 
módszer a diagnózishoz: 
 
Igen, mert rögtön biztos diagnózist ad. 
Nem, mindenképpen kell sebészi biopsia is. 
Igen, de kétséges eredmény esetén ismételt biopsiár a lehet szükség. 
Nem, aspiratiora nem lehet alapozni a terápiás tervet. 
 
 
O31230002  
MR vizsgálat haszna: 
 
Pontosan felmérhet ıek a tumorhatárok, valamint a daganat szerkezete 
Pontos diagnózist ad 
Egyéb vizsgálatra nincs szükség a mőtét megtervezéséhez 
Olcsó, könnyen elérhetı vizsgálat 
 
 
O31230003  
Malignus lágyrésztumoroknál javasolt mőtéttípus: 
 
Intralaesionalis kimetszés 
Marginális kimetszés 
Széles resectio 
Amputatio 
 
 
O31230004  
A desmoid tumor kezelési módszere: 
 
Kemoterápia 
Sugárkezelés 
Sebészi kimetszés 
Observatio 
 
 
O31230005  
Lágyrésztumorok diagnózisában fontos szerepe van, kivéve: 



 
MR 
Angiográfia 
Szcintigráfia 
Ultrahang 
 
 
O31230006  
A desmoid tumor: 
 
High grade malignus daganat 
Lokálisan agresszív viselkedés ő benignus daganat 
Jól körülírt benignus laesio 
Intermedier malignus tumor 
 
 
O31230007  
A desmoid tumorok resectioja során: 
 
Nem kell törekedni a széles kimetszésre 
Szükség esetén akár fı ér- és idegképletek feláldozása is javasolt 
Vitális struktúrák megkímélése érdekében marginális  kimetszés is elfogadható 
Fı ér- és idegképletek érintettsége esetén amputatio a javasolt radikális megoldás 
 
 
O31230008  
A desmoid tumorra jellemzı: 
 
Nagy a metastatikus potenciálja 
Magas a recidívahajlama 
Széles kimetszést követıen ritkán recidívál 
Gyakran ad csontáttéteket 
 
 
O31230009  
A desmoid tumor 
 
Lassan, infiltratívan növekszik 
Lassan, a környezı szöveteket széttolva növekszik 
Gyorsan, robbanásszerően nı 
Gyorsan, jól körülírtan növekszik 
 
 
O31230010  
A desmoid tumor széles resectioját követıen 
 
Nem szükséges további ellenırzés 
1-2 évig megfigyelés javasolt 
Szoros kontroll ( 3 havonta) javasolt legalább 5 év ig  
A betegség kiújulása esetén javasolt kontroll 



 
 
 
O3124O0001  
A lágyrésztumorok az összes rosszindulatú betegség hány százalékát teszik ki? 
 
1,5-3%-át 
5-10%-át 
20%-át 
40%-át 
 
 
O3124O0002  
Rossz prognosztikai faktor lágyrész sarcomák esetén: 
 
Felismeréskor egyidej ő tüdıáttét 
Grade I. szövettani típus 
Tumor nagyság: T1 
Superficialis elhelyezkedés 
Nyirokcsomók: N0 
 
 
O3124O0003  
Lágyrész tumorok diagnózisában fontos szerepe van, kivéve 
 
UH 
CT 
MR 
scintigráfia 
angiográfia 
 
 
O3124O0004  
Lágyrész sarcomák 60-70%-át az alábbi három típus teszi ki, kivéve 
 
Synovialis sarcoma 
Liposarcoma 
Fibromyxosarcoma 
Világossejtes lágyrészsarcoma 
 
 
O3124O0005  
Kismérető, low grade lágyrész tumorok esetén a javasolt mőtéttípus: 
 
amputatio 
marginális kimetszés 
radikális kimetszés 
széles kimetszés 
 
 



 
O3124O0006  
Melyik tényezı nem befolyásolja a posztoperatív kemoterápia szükségességét: 
 
a daganat malignitási foka 
metastasis jelenléte 
a beteg életkora 
a beteg testsúlya 
 
 
O3124O0007  
Posztoperatív sugárkezelés célja: 
 
A mőtéti seb gyógyulásának elısegítése 
lokális recidíva megakadályozása 
keringés javítása 
gyulladáscsökkentés 
 
 
O3124O0008  
Kemoterápia során melyik mellékhatás nem jellemzı: 
 
hajhullás 
hányinger, hányás 
csontvelı depresszió 
izomfájdalom 
 
 
O3124O0009  
Csontot is érintı malignus lágyrész tumor esetén általában: 
 
a csontot is resecálni kell 
a tumor lefejthetı a csontról 
amputálni kell a végtagot 
nem szükséges kemoterápia 
 
 
O3124O0010  
Ér- idegképleteket is infiltráló malignus lágyrésztumor esetében 
 
A képletek kipreparálhatóak a tumorból 
A tumor inoperábilisnak minısül 
Az ér- idegképleteket resecálni kell, majd szükség szerint grafttal pótolni 
elkerülhetetlen az amputatio 
Helyes válasz: C 
 
 
O3125O0001  
Végtagmegtartó eljárás, kivéve 
 



Ízületközeli tumor exclochleatiója, a keletkezett üreg kitöltése csontcementtel 
Végtag exarticulatiója 
Tumoros csont teljes resectiója, tumor endoprotézis beültetés 
Tumoros csont széles resectiója , csont allograft beültetés 
 
 
O3125O0002  
Korszerő eljárások, sebészi technikai háttér, modern kemoterápia birtokában 
manapság a végtagmegtartó mőtétek és amputatiók aránya malignus csonttumorok 
esetén 
 
20% és 80% 
85% és 15% 
60% és 40% 
30% és 70% 
 
 
O3125O0003  
Végtagmegtartó mőtét végezhetı, kivéve  
 
Létfontosságú ér és idegképletek a tumor által nem involváltak 
Ép sebészi szél biztosítható 
Kontaminált sebészi széllel távolítható el a tumor 
A tumor ízületbe terjedt 
 
 
O3125O0004  
Végtagmegtartó mőtét nem végezhetı, kivéve 
 
Létfontosságú ér és idegképletek a tumor által involváltak, funkcióképes végtag nem 
biztosítható 
Ép sebészi szél biztosítható 
Kontaminált sebészi széllel távolítható el a tumor 
A tumor a végtag minden szöveti rekeszét érinti 
 
 
O3125O0005  
A rekonstruckiós mőtéteket lehetıvé tevı korszerő képalkotó diagnosztikus eljárások 
közé tartozik, kivéve 
 
PET-CT 
MRI 
Konvencionális rtg eljárások 
CT, angio-CT vizsgálat 
 
 
O3125O0006  
Végtagmegtartás szempontjából nem szükségképpen kedvezıtlen körülmény 
 



A biopsziás heg nem esik a végleges mőtét optimális feltárását jelentı majdani 
hegvonalba 
Solitaer perifériás tüd ıáttét  
Patológiás törés 
A végtag idegei a tumorban haladnak 
 
 
O3125O0007  
A sebészi szél onkológiai meghatározása szerint a tumor resectiója lehet, kivéve 
 
Intralaesionalis 
Marginalis 
Perifériás 
Széles 
 
 
O3125O0008  
A korszerő kemoterápia lehetıvé teszi, hogy az arra érzékeny primer malignus 
csonttumoroknál ma fıként 
 
Intralaesionalis resectiót végezhessünk 
Marginalis resectiót végezhessünk 
Széles resectió végezhessünk 
Radicalis resectiót végezhessünk 
 
 
O3125O0009  
Csontgraft beültetésére az alábbiak közül leginkább alkalmas terület 
 
Proxymalis femurvég 
Distalis femurvég 
Proxymalis humerusvég 
Proxymalis tibiavég 
 
 
O3125O0010  
Magas malignitású osteosarcoma esetén végzett resectio és mélyfagyasztott 
homolog csontallograft beültetés után szükséges eljárás, kivéve 
 
Postoperatív kemotherapia 
Immunsuppressio 
A beültetett csont fedése lágyrészlebennyel 
A végtag átmeneti tehermentesítése 
 
 
O3131O0001 
A glioblastomára igaz: 
 
Áttétet adhat a központi idegrendszer más területei re 
Az átlagos túlélés 4,5 év 



Éles határra van 
A kontrasztanyagot nem halmozza 
 
 
O3131O0002 
A vestubularis schwannoma 
 
Csak a meatus acusticus internuson kívül növekedhet 
Centralis facialis paresist okoz azonos oldalon 
A kisagy-híd szögletben csak ez a daganattípus fordulhat elı 
A magas frekvenciákon okoz els ısorbn hallásromlást 

 
 

O3131O0003 
A sugársebészeti kezelésre igaz : 
 
Stereotaxiás célzással végzik 
Hatása néhány napon belül kialakul 
Szelektíven pusztítja a tumorszövetet 
Bármilyen mérető tumor esetén alkalmazható 
 
 
O3131O0004 
Az agyi áttétek keletkezésének legfıbb módja:  
 
Lymphogen 
Haematogen 
Continuus terjedés 
Mindhárom, azonos arányban  
 
 
O3131O0005 
Az intracranialis tumorok nagyjából hány százaléka metasztázis? 
 
10% 
25% 
50% 
70% 
 
 
O3131O0006 
A glioblastoma melyik gradusnak felel meg? 
 
Grade I. 
Grade II.  
Grade III. 
Grade IV. 
 
 
O3131O0007 



Mit jelent az elokvens terület? 
 
A tumorok keletkezésének gyakori helye 
Mőtét során eltávolítható terület 
Mőtét során megkímélend ı, fontos terület 
A tumor által már elpusztított terület 
 
 
O3131O0008 
A meningealis carcinomatosis jellegzetes tünetei, kivéve : 
 
Kétoldali hallásromlás 
Kétoldali centralis facialis paresis 
Alsóvégtagi gyöki tünetek 
Fejfájás 
 
 
O3131O0009 
Milyen vizsgálattal lehet biztosan igazolni a meningealis carcinomatosist? 
 
Koponya CT 
PET-CT 
Koponya és gerinc MR 
Liquorcytológia 
 
 
O3131O0010 
Melyik intraaxialis daganat? 
 
Meningeoma 
Schwannoma 
Hypophysis adenoma 
Glioma 
 
 
O3131O0011 
Melyik daganat képezhet „drop metasztázisokat”? 
 
Glioblastoma  
Low grade astrocytoma 
Meningeoma 
Intracranialis lipoma 
 
 
O3131O0012 
Melyik állítás igaz? 
 
Az onkológiai ellátás javulásával az agyi áttétek g yakorisága növekszik 
A betegek hosszabb túlélése mellett a meningealis carcinomatosis ritkább lett.  
Az agyi áttétekre nem hat a sugárkezelés 



Az intrathecalis cytostatikum véglegesen meggyógyítja a meningealis 
carcinomatosist.  
 
 
O3131O0013 
Melyik a hypophysis macroadenomák által leggyakrabban okozott neurológiai tünet? 
 
Féloldali hallásromlás 
Féloldali látásromlás 
Homonym hemianopia 
Bitemporalis heteronym hemianopia 
 
 
O3132O0001 
A meningeomára igaz: 
 
Csak a koponyában alakulhat ki 
Ritka tumor 
Minden esetben sebészileg eltávolítható 
Intenzív, homogén kontraszthalmozást mutat 
 
 
O3132O0002 
Meningeoma CT képére nem jellemzı:  
 
Szélesen tapad a meninxhez 
Éles szélő 
Intenzív kontraszthalmozás 
Inhomogen kontraszhalmozás  
 
 
O3132O0003 
Mi a jellemzı elhelyezkedése a spinalis meningeomának? 
 
Extraduralis 
Intramedullaris 
Extraduralis és intramedullaris 
Intraduralis, extramedullaris 
 
 
O3132O0004 
Milyen kezelési lehetısége van a sebészileg nem hozzáférhetı meningeomáknak? 
 
Tejles agy RTG besugárzás 
Chemotherapia 
Sugársebészet 
Nincs kezelése 
 
 
O3132O0005 



Melyik daganat elıfordulási gyakoriságában van jelentıs nemi különbség? 
 
Meningeoma 
Glioblastoma 
Oligodendroglioma 
Medulloblastoma 
 
 
O3133O0001 
Gerinc metasztázisokra nem igaz: 
 
Mőtéttel kezlhetıek 
Besugárzással kezelhetıek 
Intraduralisan helyezkednek el 
MR vizsgálattal igazolhatóak 
 
 
O3133O0002 
Milyen tünetet nem okozhat  egy lumbalis III magasságban növekvı spinalis tumor? 
 
Paraparesis 
Flacciditas 
Babinski jel 
Incontinentia 
 
 
O3133O0003 
Az ependymomák kiindulhatnak: 
 
agykamrák ependyma borításából  
a gerincvelıi canalis centralis falából 
filum terminale 
mindegyik 
 
 
O3133O0004 
Melyik nem okoz csigolya metasztázist? 
 
bronchus carcinoma  
emlıcarcinoma 
malignus melanoma 
pajzsmirigycarcinoma 
myoma uteri 
 
 
O3133O0005 
A csigolyák gyakori, jóindulatú daganata, a haemangioma agresszív növekedéső, 
tünetképzı formája nem szokott elıfordulni. 
 
igaz 



hamis 
 
 
O3141O0001 
A retinoblastomára az alábbi állítások közül mindegyik igaz, kivéve: 
 
Ez a leggyakoribb primer intraocularis daganattípus gyermekekben. 
A tumor éretlen retinoblastokból származik. 
A kezeletlen betegek közel 50%-a meghal a tünetek é szlelését ıl számított 2-4 
éven belül. 
Elıfordulási gyakorisága 1:15.000 
Az esetek döntı többsége 6 éves életkor elıtt jelentkezik. 
 
 
O3141O0002 
Állapítsa meg az egyetlen helytelen választ alábbiak közül a retinoblastoma 
vonatkozásában: 
 
Leggyakrabban a második életév körül alakul ki. 
Az esetek körülbelül 65%-a egyoldali. 
A kétoldali esetekben az egyoldali esetektıl eltérıen rendszerint több tumorgóc is 
jelen van mindkét szemben. 
Az esetek többsége sporadikus (nem öröklıdı). 
Az öröklıdı esetek autoszomális domináns módon öröklıdnek. 
 
 
O3141O0003 
Az alábbi állítások közül melyik igaz retinoblastomában? 
 
A „retinoblastoma gén” két allélje közül az egyik inaktiválódik, vagy sérül. 
A retinoblastoma gén a 13-as kromoszóma hosszú karj ának egy kis 
szegmenséhez köthet ı (q14-es régió) 
A két allél közül az egyik sérülése vagy inaktivációja csak a germinális sejtekben 
megy végbe. 
A gén szintjén az autoszomális domináns öröklıdés történik. 
Amennyiben a q14 mindkét allélje érintett, a gyermek tovább örökíti a 
megbetegedést az utódjának. 
 
 
O3141O0004 
A retinoblastoma leggyakoribb megjelenési tünete a következı: 
 
strabismus 
neovascularis glaucoma 
vörös szem szindróma 
photophobia és könnyezés 
leukokoria („fehér pupilla”) 
 
 
O3141O0005 



Egy rutin szemfenéki vizsgálat alkalmával irradiált retinoblastomához hasonló 
szemfenéki képet észlel a vizsgálatot végzı orvos egy olyan gyermeknél, aki befelé 
kancsalít (esotropia). A gyermeknek korábban nem volt daganata, egyébként 
egészséges. A legvalószínőbb diagnózis: 
 
medulloepithelioma 
az anya anamnézise pontatlan volt. 
Coat’s betegség 
Retinocytoma (retinoma) 
Fel nem fedezett korábbi szemsérülés 
 
 
O3141O0006 
A retinoblastoma differenciál diagnózisában az alábbiak közül mindegyik szerepel, 
kivéve: 
 
Coat’s betegség 
Perzisztáló hyperplasztikus primer üvegtest 
Ocularis onchocerciasis 
Ocularis toxocariasis 
ROP (retinopathia prematurorum) 
 
 
O3141O0007 
Az alábbiak közül melyik nem jellemzı a retinoblastomára? 
 
a necrosis hiánya 
malignus neuroepithelialis sejtek (retinoblastok) 
Flexner-Wintersteiner rozetták 
Homer-Wright rozetták 
Virágocskák (fleurettek) a szövettani képben 
 
 
O3141O0008 
Az alábbiak közül melyik igaz melanoma malignumban? 
 
Az áttétképzıdés leggyakrabban az agyban van. 
Leggyakrabban a corpus ciliareban alakul ki. 
Az iris és a corpus ciliare melanomái egyformán malignusak. 
Tovaterjedése (metastasis képzıdés) a nyirokrendszeren át történik. 
Felnıttekben ez a leggyakoribb intraocularis melignus da ganat típus. 
 
 
O3141O0009 
Az alábbi állítások közül melyik igaz az uveális melanomák esetében? 
 
A kumulatív „lifetime” elıfordulási gyakoriság: 1:20000 és 1:30000 között van. 
Körülbelül 10%-kal gyakoribb fehérekben, mint feketékben. 
65 éves életkor után az elıfordulási gyakorisága nem növekszik tovább. 
Felfedezésekor az átlag életkor 55-60 év között van . 



A melanomák felfedezésekor az átlagéletkor azonos az iris, a corpus ciliare és a 
chorioidea melanomák vonatkozásában. 
 
 
O3141O0010 
Az alább felsoroltak közül melyiket nem tekintjük kockázati tényezınek az uvealis 
melanoma kialakulása szempontjából? 
 
Intenzív, folyamatos napon való tartózkodás (foglalkozás, szabadidı) 
Congenitalis ocularis melanosis 
Dohányzás 
Dysplastikus neavus szindróma 
Családi anamnézis, amelyben több generációban is elıfordult uvealis melanoma 
malignum. 
 
 
O3141O0011 
Az alább felsoroltak közül mindegyik helyes a melanomák malignus potenciáljának 
felmérésére, kivéve: 
 
Az elváltozás nagysága 
A tumor színe 
A szövet tömöttsége 
A belsı érhálózat 
A környezı szem szövetekre kifejtett hatás 
 
 
O3141O0012 
A legegyszerőbb vizsgáló módszer, amellyel a corpus ciliare érintettsége 
meghatározható feltételezett iris melanoma esetében: 
 
Transillumináció (diaphanoscopia) 
Ultrahang biomikroszkópia 
Iris fluoreszcein angiográfia 
Indocyanin zöld angiográfia 
Biopszia 
 
 
O3141O0013 
Az alábbiak közül melyikat a legnehezebb elkülöníteni az iris melanomájától? 
 
Juvenilis xanthogranuloma 
Az iris pigment epitheliumának cisztája 
Sarcoidosis eredető iris granuloma 
Naevus iridis 
Intraocularis irisben lévı idegentest 
 
 
O3141O0014 



Általánosan használt diagnosztikus kritériumok az uvealis melanomák prognózisának 
meghatározására, kivéve: 
 
Szövettani beosztás alapján: A-típusú orsósejt, B-típusú orsósejt, epitheloid sejtek, 
vegyes típus) 
A sejtmagok citomorfometrikus paraméterei 
A Bruch-membrán áttörése 
A vena vorticosa (vortex véna) infiltrációja 
Extraocularis kiterjedés megítélése 
 
 
O3141O0015 
Az alábbiak közül melyik nem elfogadható kezelési mód feltételezett chorioidea 
melanoma esetében? 
 
Observatio 
Kemoterápia 
Enucleatio 
Besugárzás 
Mikrosebészeti kimetszés 
 
 
O3142O0001  
Melyik életkorban jelentkeznek az acusticus neurinoma tünetei? 
 
15-25 év 
30-50 év 
55-65 év 
 
 
O3142O0002  
Mely szinonímája ismert az acusticus neurinomának? 
 
vestibularis schwannoma 
acusticus meningeoma 
középfül tumor 
 
 
O3142O0003  
Melyek a leggyakoribb tünetei? 
 
féloldali fülzúgás  
halláscsökkenés  
bizonytalan szédülés 
mindhárom 
 
 
O3142O0004  
Okozhat-e hirtelen halláscsökkenést? 
 



igen 

nem 

 
 
O3142O0005  
Kétoldali schwannoma esetén milyen kórképre gondolunk? 
 
Neurofibromatozis 1. 
Meniére-betegség 
Neurofibromatozis 2. 
 
 
O3142O0006  
Milyen diagnosztikai vizsgáló eljárások állnak rendelkezésre a diagnózis 
felállításában? 
 
BERA (agytörzsi kiváltott válasz) 
koponya CT 
koponya MR 
mindhárom 
 
 
O3142O0007  
Milyen terápiás módszerek állnak rendelkezésre az acusticus neurinoma 
kezelésében? Kivéve: 
 
Gyógyszeres kezelés 
Sztereoataxiás sugársebészet 
Mőtéti kezelés 
 
 
O3142O0008  
A kisagy-híd szögleti daganatok több mint 70%-a Schwann-sejtekbıl indul ki. 
 
igaz 
hamis 
 
 
O3142O0009  
A mőtét után milyen idıközönként kell képalkotó vizsgálatot végezni? 
 
3 havonta 
6 havonta 
12 havonta 
 
 
 
O31431O0001 
Festéksejtes naevusok esetében milyen változások jeleznek malignizálódást? 



 
a szín megváltozása 
a forma megváltozása 
viszketés 
mindegyik 
 
 
O31431O0002 
Melyik a primer melanoma legfontosabb prognosztikai faktora? 
 
szövettani típus 
mitózis index 
maximális vertikális tumorvastagság 
inváziós szint 
 
 
O31431O0003 
Melyek a melanoma kórlefolyásában a legfontosabb prognosztikai mutatók? 
 
tumorvastagság 
ulceració 
sentinel nyirokcsomó pozitivitás 
mindhárom  
 
 
O31431O0004 
Melyik stádiumban van jelentısége az emelkedett LDH szintnek? 
 
III. B 
IV. 
III. C 
III. A 
 
 
O31431O0005 
Mitıl függ a primer melanoma mőtéténél a biztonsági zóna? 
 
a melanoma típusától 
a daganat vastagságától 
a mitózis indextıl 
az inváziós szinttıl 
 
 
O31431O0006 
2,5 mm-es tumorvastagságnál mekkora az eltávolítás biztonsági zónája?  
 
0,5cm 
2cm 
1cm 
0,3cm 



 
 
O31431O0007 
A primer tumor eltávolítása után milyen adjuváns kezelés javasolt? 
 
interferon  
Dacarbazin 
csak megfigyelés 
kemoimmunoterápia 
 
 
O31431O0008 
Leggyakrabban mikor jelentkezik az elsı áttét? 
 
5 évvel a primer tumor eltávolítása után 
az elsı 3 évben a primer tumor eltávolítása után 
nincs szabály 
jelentkezhet 10 év elteltével is 
 
 
O31431O0009 
Milyen a melanoma incidenciája hazánkban? 
 
20-23 / 100 000 lakosra 
12/100 000 
10/100 000 
42/100 000 
 
 
O31431O0010 
A malignus bırdaganatok okozta halálozás hány százalékáért felel a melanoma? 
 
50%-áért 
90%-áért 
25%-áért 
10%-áért 
 
 
O31431O0011 
A malignus bırdaganatok hány százalékát képezi a melanoma? 
 
4%-át 
25%-át 
40%-át 
90%-át 
 
 
O31432O0001  
Az acanthosis nigricans-ra nem érvényes: 
 



Jellemzıen hajlati régiókban jelentkezik. 
Erıteljesen viszket. 
Kifejezett papillomatosis jellemzi. 
A végtagok feszítı felszínén is elıfordulhat. 
 
 
O31432O0002  
Acrokeratosis paraneoplastica Bazex esetében igaz, hogy 
 
A diagnózis felállításában a jellegzetes akrális lo kalizáció segít.  
Psoriasistól egyedül a szövettan alapján különíthetı el.  
A psoriasistól eltérıen körömdystrophia nem társul hozzá. 
Fénybehatás a tünetek romlásához vezet. 
 
 
O31432O0003  
Erythema gyratum repens (Gammel-szindróma) jellegzetessége: 
 
Egy plakkból áll 
Stabil, multiplex, anularis v serpinginosus tünetek jellemzik. 
Gyorsan mozgó bırtünetek szubjektív panaszt ritkán okoznak. 
Mérsékelten reagál lokális szteroidkezelésre. 
 
 
O31432O0004  
Válassza ki az igaz állítást: 
 
Középkorú nık arcán piheszırzet jelentkezése esetén tumorkutatást kell végezni. 
A hypertrichosis lanuginosa acquisita elıször a tenyereken észlelhetı. 
Kezelésére borotválás,epiláció alkalmazható. 
Borotválás, epilálás hatására a szırszálak megvastagodnak, pigmentálttá válnak. 
 
 
O31432O0005  
Az erythema necroticum migransra igaz:  
 
A pancreas glukagon-termelı daganataira jellemzı aminosav túltermelés 
következménye. 
Győrőszerő, centripetális irányba lassan növekvı kerek-ovalis erythema jellemzi a 
klinikai képet.  
Cheilitis, glossitis, intertrigo jellegzetes kísér ıje a kórképnek.  
Általában a végtagok distalis részén indul. 
 
 
O31432O0006  
Dermatomyositis esetében hamis az az állítás, hogy 
 
Jellemezıje a diffúz, livid, oedemával járó szem körüli erythema. 



A kézujjak dorsalis felszínén, az ízületek közti sz akaszon megjelen ı gyulladt 
tüneteket hívjuk Gottron-papulának. 
A myositisre a végtagok proximalis izmainak gyengesége jellemzı. 
Nagy dózisú szisztémás kortikoszteroid-kezelés javasolt. 
 
 
O31432O0007  
Thrombophlebitis migrans (Trousseau szindróma) kezelése 
 
Alacsony molekulasúlyú heparin készítményekkel (LMW H) történik 
Kumarinszármazékokkal történik. 
Kompressziós harisnya adása elengedhetetlen. 
Thrombocyta aggregációt gátló szerekkel történik. 
 
 
O31432O0008  
A Sweet szindróma  
 
Szisztémás tünettel nem jár. 
Fıleg az emlı és béldaganatok állhatnak a hátterében. 
Leggyakrabban myeloid leukaemia okozza. 
Infektív háttér feltárása szükséges. 
 
 
O31432O0009  
Paraneoplasticus pemphigusra nem jellemzı 
 
acantholysis 
parakeratosis 
vacuolás degeneratio 
dyskeratosis 
 
 
O31432O0010  
Paraneoplasticus pemphigusra nem jellemzı 
 
A fájdalmas, ulcerativ stomatitis. 
Mérsékelten kiterjedt hólyagképz ıdéssel, erosiókkal járó monomorf b ırtünetek 
A bullosus tünetek mellett lichen ruber planus-szerő, illetve erythema multiforméra 
emlékeztetı tünetek is jelen lehetnek.  
Tüdıérintettség. 
 
 
O31432O0011  
Az akvirált ichthyosis  
 
Az ichthyosis vulgaristól klinikailag jól elkülöníthetı.  
Kizárólag rosszindulatú daganatokhoz társul. 
Az esetek többségében Hodgkin-kórhoz társulnak. 



Az esetek mintegy 70%-ban non-Hodgkin lymphomákhoz társul. 
 
 
O31432O0012  
Mely in situ neoplasia tekinthetı paraneolpasticus syndromának: 
 
Extramammalis Paget-kór 
Morbus Quéyrat  
Morbus Dubreuilh 
Extragenitalis lichen sclerous et atrophicus 
 
 
O31432O0013  
Paraneoplasticus jelnek tekinthetı elváltozás: 
 
Keratoderma palmoplantare striata 
Keratoderma palmoplantare acquisita diffusa 
Keratoderma palmoplantare punctata 
Epidermodysplasia verruciformis 
 
 
O31432O0014  
Leser-Trélat szindrómára nem jellemzı: 
 
Eruptivan megjelen ı verruca vulgarisok jellemzik a betegséget . 
Esetenként viszkethet. 
Lehet gyógyszer-provokálta tünet is. 
A gyomor, tüdı, colon, mamma adenocarcinomái állnak leggyakrabban a háttérben. 
 
O31432O0015  
A paraneoplasiás pruritus jellemzıje: 
 
Hisztamin-felszabadulás okozza. 
Általában veseelégtelenség áll a háttérben. 
Általában enyhe, és éjszaka jelentkezik. 
Pruritus sine materia.  
 
 
O31433O0001  
Belsı szervi daganatok hány százalékában észlelhetünk bıráttétet? 
 
A belsı szervi daganatok mintegy felében. 
Elırehaladott daganatok több, mint 80%-ban 
Csak primer bırdaganatok (pl. melanoma) adnak bıráttétet. 
A bels ı szervi szolid daganatok mintegy 3-10%-ában figyelh etünk meg 
áttétképz ıdést a b ırben. 
 
 
O31433O0002  



Válassza ki a hamis állítást: 
 
Nıkben a leggyakrabban bırbe metasztatizáló tumor az emlırák.  
A tüdırák a férfiak esetében a leggyakoribb bırbe áttétet adó tumor. 
A colorectalis carcinoma hasonló gyakorisággal okoz  bıráttétet, mint a 
prosztatarák.  
A veserák és a petefészekrák kb. 3,4-4 % körüli gyakorisággal ad cutan metatasist. 
 
 
O31433O0003  
A „Sister Mary Joseph Nodule” hátterében állhat: 
 
Tüdırák 
Hasnyálmirigyrák 
Spinalioma 
Osteosarcoma 
 
 
 
O31434O0001  
Mi a legfontosabb provokáló tényezı a basocellularis carcinoma kialakulásában? 
 
Mozgásszegény életmód 
Helytelen táplálkozás 

Napfény-expozíció 
Dohányzás 
 
 
O31434O0002  
Kiknél alakul ki fıleg basocellularis carcinoma? 
 
Újszülöttek 
Gyermekek 
Terhes nık 

Idısek 
 
 
O31434O0003  
Melyik módszer hatásos a basocellularis carcinoma kezelésében? 
 
Mőtét 
Sugárkezelés 

Mindkett ı 
Egyik sem 
 
 



O31434O0004  
Mekkora biztonsági zónát kell hagyni a mőtét során? 
 
Nem szükséges biztonsági zóna 
0,1-0,5 cm 
0,5-1 cm 
1-2 cm 
 
 
O31434O0005  
Melyek a basocellularis carcinoma dermatoszkópos jellemzıi? 

 

Kanyargós erek 
Pigmentháló 
Pseudoszarucysták 
Peppering 
 
 
O31434O0006  
A basocellularis carcinoma sugárérzékeny tumor? 

 

Igen  
Nem 
 
 
O31434O0007  
Milyen sugárterápiás módszert választana? 
 
Foton 

Röntgen 
Teljes test elektronbesugárzás 
Radiokemoterápia 
 
 
O31434O0008  
Hogyan zajlik a basocellularis carcinoma sugárkezelése? 
 
Egy ülésbıl áll 

Frakcionáltan, napi kezeléssel történik 
Élethossziglan tartó kezelés 
 
 
O31434O0009  



Milyen sugárreakciók fordulnak elı röntgen besugárzás esetén? 
 
Akut radiodermatitis 
Krónikus radiodermatitis 
Mindkett ı 
Egyik sem 
 
 
O31434O0010  
Felületi röntgenbesugárzás esetén milyen kozmetikai eredmény várható? 

 

Hypopigmentált, atrophiás terület marad vissza 
Torzító heggel gyógyul 
Fájdalmas röntgen-ulcus jön létre 
A tumor nem gyógyul meg 
 
 
O31435O0001  
Merkel-sejtes carcinoma kialakulásában a legfontosabb etiológiai tényezı: 
 
A gyermekkor óta fennálló naevus pigmentosus 
tartós arzénexpozíció 
immunszuppresszív állapot, tartós UV-sugárhatás 
hegek, idült bırártalmak 
 
 
O31435O0001  
Immunhisztokémiai vizsgálattal igazolható, Merkel-sejtes carcinomára specifikus 
marker:  
 
carcinoembryonális antigén (CEA) 
epitheliális membrán antigén (EMA) 
CD34 
cytokeratin-20 
 
 
O31435O0003  
A terápiával kapcsolatban igaz: 
 
Kizárólag kemoterápiától várhatunk eredményes tumorregressziót. 
A kezelés alapja az in toto sebészi kimetszés, kedv ezı hatású az 
adjuvánslokális sugárkezelés. 
Általában azonnali kezelést nem javasolunk, csak folyamatos obszervációt. 
Elsıként választandó a kemoterápia, terápiarezisztencia esetén pedig radioterápiát 
alkalmazunk, a daganat sugárérzékenységére való tekintettel. 
 
 
O31436O0001  



A Kaposi-sarcoma legfontosabb etiológiai tényezıjeként számontartott vírus: 
 
HHV-4 
HTLV-1 
HHV-6 
HHV-8 
 
 
O31436O0002  
A klasszikus Kaposi-sarcoma nemek közti megoszlásával kapcsolatban igaz állítás 
az alábbiak közül: 
 
A férfiak és a nık egyforma valószínőséggel betegedhetnek meg. 
A férfi dominancia igen jelent ıs, mintegy 15x nagyobb a betegség kockázata 
férfiaknál, mint n ıknél. 
Mérsékelt férfi dominancia figyelhetı meg, a nıkhöz képest mintegy 2-3x-os 
rizikóértékkel. 
A nık 15x gyakrabban érintettek, mint a férfiak. 
 
 
O31436O0003  
A terápiás lehetıségek között nem szerepelhet: 
 
fagyasztás 
sebészi beavatkozás 
methylprednisolon 
interferon- α 
 
 
O31436O0004  
Immunhisztokémiai vizsgálattal kimutatható, legspecifikusabb marker a Kaposi-
sarcomára: 
 
látens nukláris antigén (LNA) 
CD32 
CD25 
vaszkuláris endotheliális növekedési faktor (VEGF) 
 
 
O31437O0001  
A szervtranszplantáltak körében a Kaposi-sarcoma kialakulásának kockázata az 
átlag populáció értékéhez képest: 
 
5-10x-es 
50-100x-os 
500-1000x-es 
100-200x-os 
 
O31437O0002  



A multiplex, vörösesbarna, csoportos elrendezıdéső csomók klinikai képe leginkább 
emlékeztet: 
 
Sézary-szindrómára 
leiomyomatosisra 
dermatofibrosarcoma protuberansra 
Merkel-sejtes carcinomára 
 
O31437O0003  
Az alábbi terapeutikumok közül nem segíti elı a Kaposi-sarcoma kialakulását a 
következı: 
 
doxorubicin 
kortikoszteroid 
azathioprin 
cyclosporin-A 
 
 
O31438O0001  
Melyik a leggyakoribb cutan T-sejtes lymphoma? 
 
Mycosis fungoides  
Sézary szindróma 
Lymphomatoid papulosis 
Perifériás T-sejtes lymphoma 
 
 
O31438O0002  
Mi jellemzı a MF-re?  
 
Erythroderma 
Perifériás vérben keringı tumorsejtek 
Egyik sem 
Folt-plakk-tumor stádiumok kialakulása, rendszerint  lassú progresszióban. 
 
 
O31438O0003  
Milyen bırbetegségekre lehet hasonlatos a MF korai stádiuma?  
 
Ekzema 
Tenyéri-talpi hyperkeratosis 
Pemphigus 
Sézary syndroma 
 
 
O31438O0004  
Milyen fenotípus jellemzı a MF tumor sejtre?  
 
CD4+/CD8- 
CD8+/CD26- 



CD20+/CD26- 
mindegyik igaz 
 
 
O31438O0005  
Milyen a MF prognózisa? 
 
Jó prognózisú, indolens betegség  
Rossz prognózisú, agresszív betegség 
 
 
O31438O0006  
Milyen vizsgálatokat kell elvégezni MF gyanúja esetén? 
 
bırbiopszia 
perifériás vérvizsgálat 
mindkett ı 
egyik sem 
 
 
O31438O0007  
Milyen vizsgálatokat kérne a bırbiopsziás anyagból? 
 
HE festés 
HE festés, immunhisztokémia 
HE festés, immunhiszokémia, T-sejt receptor gamma g énátrendez ıdés  
HE festés, immunhiszokémia, immunglobulin génátrendezıdés  
 
 
O31438O0008  
Milyen vizsgálatokat végezne a stádium megállapítására? 
 
mellkasi, hasi, kismedencei CT 
perifériás nyirokrégiók UH vizsgálata  
mindkett ı 
 
 
O31438O0009  
Milyen kezelést választana elsıként MF IB stádiumában?  
 
corticosteroid 
citosztatikum 
PUVA 
interferon-alfa 
 
 
O31439O0001  
Melyik a leggyakoribb cutan T-sejtes lymphoma? 
 
Mycosis fungoides  



Sézary szindróma 
Lymphomatoid papulosis 
Perifériás T-sejtes lymphoma 
 
 
O31439O0002  
Mi jellemzı a Sézary szindrómára? 
 
erythroderma 
perifériás vérben keringı tumorsejtek 
mindkett ı  
egyik sem 
 
 
O31439O0003  
Mi jellemzı még Sézary szindróma klinikai képére az erythroderma mellett? 
 
generalizált nyirokcsomó-megnagyobbodás 
viszketés 
tenyéri-talpi hyperkeratosis 
mindegyik  
 
 
O31439O0004  
Mi az ún. Sézary sejt?  
 
tumorsejt 
normál lymphocytánál nagyobb lymphoid sejt 
gyrált, tekervényes magvú lymphoid sejt 
mindegyik igaz 
 
 
O31439O0005  
Milyen fenotípus jellemzı a Sézary sejtre?  
 
CD4+/CD26- 
CD8+/CD26- 
CD20+/CD26- 
mindegyik igaz 
 
 
O31439O0006  
Milyen a Sézary szindróma prognózisa? 
 
Jó prognózisú, indolens betegség  
Rossz prognózisú, agresszív betegség 
 
 
O31439O0007  
Milyen vizsgálatokat kell elvégezni Sézary szindróma gyanúja esetén? 



 
bırbiopszia 
perifériás vér vizsgálat 
mindkett ı 
egyik sem 
 
 
O31439O0008  
Milyen vizsgálatokat kérne a bırbiopsziás anyagból? 
 
HE festés 
HE festés, immunhisztokémia 
HE festés, immunhiszokémia, T-sejt receptor gamma g énátrendez ıdés  
HE festés, immunhiszokémia, immunglobulin génátrendezıdés  
 
 
O31439O0009  
Milyen vizsgálatokat végezne a stádium megállapítására? 
 
mellkasi, hasi, kismedencei CT 
perifériás nyirokrégiók UH vizsgálata  
megnagyobbodott nyirokcsomó hisztológiai vizsgálata 
mindegyik 
 
 
O31439O0010  
Milyen kezelést választana elsıként Sézary szindrómában?  
 
corticosteroid 
citosztatikum 
extracorporalis photopheresis 
interferon-alfa 
 
 
O314310O0001  
Milyen szerepet játszik a melanoma malignum stagingjében a magas frekvenciás 
vizsgálófejjel végzett ultrahang diagnosztika? 
 

Az elváltozás morfológiájának leírásával a diagnózishoz elegendő módszer. 

A morfológiai leírás mellett a mélységi terjedés meghatározása a betegség stádiumát jelzi Breslow 

szerinti beosztással. 

A T-stádiumának meghatározása mellett alkalmas módszer az N-stádium regionális 

meghatározására is. 

 
 
O314310O0002  
Melanom malignum esetében a satelit metastasisok kimutatását milyen módszerrel 
végezzük? 
 



Dermatoscoppal. 
Ultrahang vizsgálattal. 
MRI vizsgálattal. 
 
 
O314310O0003  
A melanoma malignum nyirokcsomó metastasisának bizonyítására mely módszer 
fogadható el? 
 
Pet-CT 100%-os biztonsággal jelzi az áttétet. 
Ha az ultrahang morfológia felveti szekunder nyirok csomó jelenlétét, akkor 
ultrahang vezérelt FNAB elég a diagnózis meger ısítéséhez, vagy kizárásához. 
Ha az ultrahang felveti szekunder nyirokcsomó jelenlétét, akkor Pet-CT vizsgálatot 
mindig végzünk. 
 
 
O314310O0004  
Az ultrahang módszer alkalmas-e különbséget tenni a melanoma malignum és a 
pigmentált basaliomák között? 
 
Igen, elegendı a B-módú leképezés. 
Nem, csak a szövettan jelent végleges bizonyítékot. 
Az ultrahang a morfológiai kép alapján nagy valószí nőséggel tud különbséget 
tenni a két elváltozás között. 
 
 
O314310O0005  
A basaliomák távoli metastasisát leginkább a MRI vizsgálattal bizonyíthatjuk. 
 
Igen, mert a basaliomák csak a májba adnak áttétet. 
Nem, mert a basaliomák nem adnak áttétet. 
Nem, mert a basaliomák a melanomákhoz hasonlóan viselkednek. 
 
 
O314310O0006  
Válassza ki a helyes választ! 
 
A basalioma egy agresszív viselkedéső, nagy mortalitású bırdaganat. 
A gyerekkori leégések száma fokozza a késıbbi élet folyamán a pigmentált 
basaliomák elıfordulását. 
A melanoma kialakulásában genetikai, és környezeti tényezık is szerepet 
játszanak. 
Mind a melanoma, mind a pigmentált basalioma kialakulásában egyedül az UV 
károsodásnak van szerepe. 
 
 
O314310O0007  
Válassza ki a helytelen választ! 
 
Az ABCD szabály a melanoma malignum diagnosztikájának eleme. 



A melanoma csak az id ıs korosztályt érint ı malignitás. 
A basalioma a leggyakrabban elıforduló bırdaganat. 
A basalioma ritkábban, de elıfordulhat fiatalabb egyéneknél is. 
 
 
O314310O0008  
Mely adat szerepel a melanoma malignum prognosztikai tényezıi között? 
 
Beteg kora. 
Tumor lokalizációja. 
Breslow szerinti tumorvastagság mm-ben kifejezve. 
Melanoma altípusa. 
 
 
O314310O0009  
A basaliomákra igaz:  
 
Leggyakrabban pigmentált formában jelentkezik. 
Melanocyter eredető elváltozás. 
Minden esetben széles biztonsági szegéllyel történik a sebészi kimetszése. 
A pigmentált forma összetéveszthet ı a melanoma malignummal bizonyos 
esetekben  
 
 
O314310O0010  
Válassza ki a helyes megállapítást! 
 
A basalioma esetén a satelit metastasisok meghatározására kiváló eszköz a magas 
frekvenciás UH vizsgálat. 
Az immunszuprimált állapot mind a melanoma, mind a basalioma el ıfordulási 
gyakoriságát többszörösére növeli. 
A basalioma annál agresszívabb minél pigmentáltabb. 
Melanoma malignum esetén minden esetben történik Sentinel nyirokcsomó vizsgálat.  
 
 
 
O314311O0001  
Melyik a leggyakoribb emberi rosszindulatú daganat? 
 
Carcinoma basocellulare  
Carcinoma spinocellulare 
Mycosis fungoides 
Tüdırák 
 
 
O314311O0002  
Mi jellemzı a basaliomára?  
 
Gyors progresszió 
Magas áttétképzı hajlam 



Mindkettı 
Egyik sem 
 
 
O314311O0003  
Milyen bırbetegségekre lehet hasonlatos a superficialis basalioma?  
 
Ekcéma, psoriasis 
Cutan T-sejtes lymphoma 
Pemphigus 
Melanoma 
 
 
O314311O0004  
Milyen gén érintett Gorlin-Goltz szindróma esetén?  
 
PTCH 
p53 
E2F1 
Wnt 
 
 
O314311O0005  
Milyen az infiltratív, mélybe penetráló basalioma prognózisa? 
 
Jó prognózisú, indolens betegség  
Rossz prognózisú, agresszív betegség 
 
 
O314311O0006  
Milyen vizsgálatot kell elvégezni basalioma gyanúja esetén? 
 
bırbiopszia 
PET/CT 
mindkettı 
egyik sem 
 
 
O314311O0007  
Milyen elven mőködik a cryoterápia? 
 
meleg hatás 
hideg hatás 
alacsony nitrogén koncentráció 
magas széndioxid koncetráció 
 
 
O314311O0008  
Milyen elınyei vannak a fotodinámiás terápiának? 
 



olcsó 
nincsen eszközigénye 
ismételhet ı 
vastag tumorokra is alkalmazható 
 
 
O314311O0009  
Milyen kezelést választana combon lévı 10mm-es nodularis basalioma ellátására?  
 
imiquimod kenıcs 
sebészi excisio, primer zárás 
PDT 
cryoterápia 
 
 
O3151O0001  
Válassza ki a hypophysis macroadenomával kapcsolatos egyetlen helyes választ! 
 
A macroadenoma definíció szerint >15 mm.  
Legtöbbször felfelé növekszik.  
Suprasellaris növekedés alatt a sinus cavernosusokba való terjedést értjük.  
Mőtétileg sosem távolítható el.  
 
 
O3151O0002  
Válassza ki a hypophysis macroadenomával kapcsolatos egyetlen helyes választ! 
 
A chiasma laesio a parasellaris növekedés következménye.  
Az infrasellaris növekedésmód a sinus sphenoidalisb a való betörést jelenti.  
Oldalirányú növekedéskor –a szemmozgató idegek sérülése miatt- bitemporális 
hemianopsia jelentkezhet.  
 
 
O3151O0003  
Mi a Nelson-szindróma? 
 
Hyperthyreosis, diabetes mellitus és aspermia triásza.  
Ektópiás ACTH-szindróma.  
Okkult ektópiás ACTH-szindróma.  
Kétoldali adrenanalectomiát követ ıen kialakuló invazív-aggresszív ACTH-
termel ı daganat a hypophysisben.  
 
 
O3151O0004  
Melyik vizsgálatot nem alkalmazzuk a Cushing-szindróma szőrése során?  
 
Szérum kortizol cirkadián ritmusa 
Plazma ACTH-meghatározás 
Éjféli nyél kortizol meghatározás. 
Vizelet kortizol ürítés  



 
 
O3151O0005  
Az alábbi gyógymódok közül melyik nem tartozik az ACTH-termelı hypophysis 
adenomák rutinszerő terápiái közé?  
 
Transsphenoidalis mőtét 
Temozolomid 
Hypophysis irradiatio 
Szteroid-bioszintézis gátlók 
 
 
O3151O0006  
Mikor beszélünk hypophysis karcinómáról?  
 
Ha a daganat infiltrálja a környezetét.  
Ha szövettani vizsgálattal érbetörés igazolható.  
Ha daganatos áttét igazolható.  
A fentiek közül bármelyik.  
 
 
O3151O0007  
Hypophysis daganat gyanúja esetén mi az elsıként választandó képalkotó módszer?  
 
Octreotid.szcintigráfia 
Hypophysis MRI 
SPECT-CT 
PET-CT 
 
 
O3151O0008  
Miért veszélyes szövıdmény a liquorrhoea?  
 
Meningitis veszélyével jár.  
Növeli az epilepszia lehetıségét.  
Veszélyesen lecsökkenhet a liquor-nyomás.  
A neurotranszmitterek metabolizmusa súlyos zavart szenved.  
 
 
O3151O0009  
Mi a leggyakoribb mőtéttípus hypophysis adenoma eltávolítására? 
 
Frontotemporális transcranalis behatolás 
Transnasalis-transsphenoidalis behatolás 
Superciliaris behatolás 
Egyik sem 
 
 
O3151O0010  
Az alábbiak közül mi a hypophysis irradiáció szövıdménye?  



 
Hypophysis alulmőködés 
Memória-zavar 
Vaszkuláris lézió 
Mindegyik  
 
 
O3152O0001  
A következı négy, göbös pajzsmirigy-beteg közül melyiknek a legkisebb a 
pajzsmirigyrák kockázata? 
 
68 éves férfi, 4 cm-es szoliter hideggöb 
40 éves nı, multinoduláris struma, thyreoglobulin szint magas  
32 éves nı, édesapja MEN2 beteg 
41 éves nı, 15 éves korában Hodgkin-kór miatt mediastinum irradiáció 
 
 
O3152O0002  
Göbös struma esetén az alábbi UH-jelek közül melyik NEM növeli a malignitás 
kockázatát? 
 
A göb szabálytalan szélő 
A göbben mikrokalcifikáció látható 
A göb echodús 
A göbben gyors véráramlás mérhetı 
 
 
O3152O0003  
Mindeddig egészséges betege vizsgálatakor a pajzsmirigy jobb lebenyében 2 cm-es 
göböt tapint. Melyik laboratóriumi vizsgálat kérése nem indokolt?  
 
TSH 
Thyreoglobulin 
antiTPO 
calcitonin 
 
 
O3152O0004  
Az alábbiak közül válassza ki a helytelen választ! 
 
A nıkben gyakoribb a pajzsmirigyrák, mint a férfiakban.  
10 pajzsmirigygöb közül 1 malignus. 
A medulláris pajzsmirigyrák gyakoribb, mint az anaplasztikus pajzsmirigyrák. 
A papilláris pajzsmirigyrák gyakoribb, mint a follikuláris.  
 
 
O3152O0005  
Az alábbiak közül válassza ki az egyetlen, helytelen választ! 
 



Távoli áttétet adó differenciált pajzsmirigyrák 45 évnél fiatalabb beteg esetében is 
csak II. stádiumot jelent.  
Az 2,5 cm legnagyobb átmérıjő, áttétet nem adó anaplasztikus pajzsmirigyrák IV. 
stádiumba sorolandó.  
A pajzsmirigy mikrokarcinómája alatt a 10 mm-nél kisebb karcinomát értjük.  
A 3,5 cm-es differenciált pajzsmirigydaganat T3-ba sorolandó 
 
 
O3152O0006  
Az alábbi állítások közül melyik a helytelen? 
 
A papilláris pajzsmirigyrákra a haematogén áttétkép zıdés a jellemz ı.  
A papilláris pajzsmirigyrák gyakran multifokális.  
A papilláris pajzsmirigyrákban gyakran találunk psammoma-testeket.  
A papilláris pajzsmirigyrákok többségét az I-II. stádiumban fedezik fel.  
 
 
O3152O0007  
A pajzsmirigyrák miatt végzett totál thyreoidectomiát követı jódizotóp-kezelés célja:  
 
A mikroszkópos tumorfészkek elpusztítása.  
A maradék pajzsmirigy-állomány elpusztítása. 
A távoli áttétek kimutatása.  
A fentiek közül mindegyik 
 
 
O3152O0008  
A kiújulás szempontjából közepes kockázatú papilláris pajzsmirigyrákos, totál 
thyreoidectomián átesett betegénél mi a cél TSH-érték? 
  
TSH < 0,01 mIU/l 
0,05≤ TSH ≤ 0,1 mIU/l 
TSH ≥ 0,3 mIU/l 
A fentiek közül egyik sem.  
 
 
O3152O0009  
Melyik laboratóriumi vizsgálatot használjuk a differenciált pajzsmirigyrák kezelés 
utáni monitorozására? 
 
thyreoglobulin 
anti-thyreoglobulin 
egyik sem 
mindkett ı 
 
 
O3152O0010  
A differenciált pajzsmirigyrákos beteg gondozása során milyen célból adjuk a 
rekombináns TSH-készítményt? 
 



Azért, hogy elkerüljük a T4off állapot okozta hypothyreosis tüneteit.  
Azért, hogy a thyreoglobulin meghatározást érzékenyebbé tegyük.  
Azért, hogy a jódizotóp szkennelés hatékonyságát fokozzuk.  
A fentiek közül mindegyik.  
 
 
O3153O0001  
Mi a hypercalcaemia két leggyakoribb oka? 
 
Primer hyperparathyreosis, sarcoidosis 
Tertier hyperparathyreosis, malignus betegséget kísérı hypercalcaemia 
Primer hyperparathyreosis, malignus betegséget kísé rı hypercalcaemia 
D-vitamin-túladagolás, primer hyperparathyreosis 
 
 
O3153O0002  
Az alábbiak közül melyik betegség nem okoz hypercalcaemiát? 
 
Hashimoto-thyreoiditis 
Paget-kór 
Tuberculosis 
Non-Hodgkin lymphoma 
 
 
O3153O0003  
Mi a primer hyperparathyreosis két leggyakoribb oka? 
 
Szoliter mellékpajzsmirigy adenoma, mellékpajzsmirigy cysta 
Kettıs mellékpajzsmirigy adenoma, mellékpajzsmirigy hyperplasia 
Mellékpajzsmirigy karcinoma, mellékpajzsmirigy hyperplasia 
Szoliter mellékpajzsmirigy adenoma, mellékpajzsmiri gy hyperplasia 
 
 
O3153O0004  
Válassza ki az egyetlen helytelen állítást! 
 
Primer hyperparathyreosisban a csontforgalom gyorsul. 
A parathormon gátolja a vesetubulushámsejtek 1-alfa -hidroxiláz aktivitását.  
A kalcium-szenzor aktiválódása a parathormon-szekréciót csökkenti. 
Egyik sem 
 
 
O3153O0005  
Milyen mehanizmussal mérséklik a biszfoszfonátok a hypercalcaemiát?  
 
Csökkentik a csont-reszorpciót.  
Fokozzák a renális kalcium-exkréciót.  
Gátolják a parathormon-szekréciót.  
A fentiek közül mindegyik.  
 



 
O3153O0006  
A malignus betegséget kísérı hypercalcaemiára melyik állítás nem jellemzı? 
 
Biszfoszfonát adására rendszerint jól reagál.  
Rendszerint a daganatos betegség végstádiumában alakul ki.  
A PTHrP szint gyakran magas.  
A szérum parathormon-szint rendszerint magas.  
 
 
O3153O0007  
A malignus betegséget kísérı hypercalcaemia kezelésében az alábbi készítmények 
közül melyiknek nincs szerepe?  
 
Calcitonin 
Ibandronát 
Glükokortikoidok 
Cinacalcet 
 
 
O3153O0008  
Mellékpajzsmirigy karcinóma okozta hypercalcaemia kezelésében az alábbiak közül 
mi az elsıként választandó? 
 
Kombinált kemoterápia  
Cinacalcet  
Parathormon antagonista 
Izotóp terápia 
 
 
O3153O0009  
Az alábbiak közül melyik mellékhatás nem jellemzı az intravénásan adott 
biszfoszfonátokra?  
 
Hasmenés 
Állcsont-nekrózis 
Hypocalcaemia 
Influenza-szerő tünetek 
 
 
O3153O0010  
Laboratóriumilag igazolt, primer hyperparathyreosisban szenvedı recidív veseköves 
betegénél mőtétet mérlegel. Az alábbi állítások közül melyik a helyes?  
 
Nem indokolt a mőtét, ha a vesekövek mindig azonos oldalon képzıdnek.  
A mőtét akkor is indokolt, ha valamennyi képalkotó vizs gálat egybehangzóan 
negatív.  
Nem indokolt a mőtét, ha a hypercalcaemia enyhe (2,6-2,9 mmol/l közötti).  
Csak akkor indokolt, ha DEXA-vizsgálat oszteoporózist igazol.  
 



 
O3154O0001  
Mely életkorban legjellemzıbb a mellékvesekéreg carcinoma ában szenvedı 
elıfordulása? 
 
20-30 év 
gyermekkor és 40-50 év 
60-70 év 
71-80 év 
 
 
O3154O0002  
Mennyi a mellékvesekéreg carcinoma incidenciája? 
 
0.5-2/millió/év 
5-10/millió/év 
5-10/100.000/év 
10-20/100.000/év 
 
 
O3154O0003  
A mellékvesekéreg carcinoma mekkora hányada hormontermelı? 
 
10% 
20% 
50% 
80% 
 
 
O3154O0004  
Melyik hormon termelése fordul elı legritkábban mellékvesekéreg carcinomában? 
 
kortizol 
DHEAS 
aldoszteron 
 
 
O3154O0005  
Melyik tünet elıfordulása nem jellemzı mellékvesekéreg carcinomában? 
 
hypertonia 
hirsutismus 
obstipáció 
amenorrhoea 
 
 
O3154O0006  
6 cm-es átmérı felett a mellékvese-daganatok hány százaléka rosszindulatú? 
 
10% 



25% 
50% 
70% 
 
 
O3154O0007  
Melyik vizsgálat nem használatos a mellékvesekéreg carcinoma képalkotó 
diagnózisában? 
 
UH 
CT 
MRI 
octreotid scintigraphia 
 
 
O3154O0008  
Melyik gyógyszer alkalmazható a mellékvesekéreg carcinoma adjuváns 
kezelésében? 
 
mitotán 
interferon 
sorafenib 
imatinib 
 
 
O3154O0009  
Milyen mellékhatások a leggyakoribbak mitotán kezelés során? 
 
bırkiütések 
hypertonia 
emésztırendszeri + idegrendszeri 
szemészeti 
 
 
O3154O0010  
Mennyi a mitotán hatékony terápiás szérumkoncentrációja? 
 
5-10 mg/l 
14-20 mg/l 
20-30 mg/l 
30-40 mg/ 
 
 
 
O3155O0001  
A phaeochromocytomák mekkora hányada öröklıdı? 
 
10% 
25-30% 
50% 



80% 
 
 
O3155O0002  
A phaeochromocytomák hány százaléka rosszindulatú? 
 
10% 
25% 
50% 
75% 
 
 
O3155O0003  
Milyen hormonvizsgálat végzése a legalkalmasabb a phaeochromocytoma 
diagnózisára? 
 
aldoszteron/renin arány 
kortizol 
vizelet katekolamin metabolitok 
ACTH 
 
 
O3155O0004  
Milyen esetben mondható ki egy phaeochromocytoma rosszindulatúsága? 
 
szövettani kép alapján 
áttétek jelenlétében 
 
 
O3155O0005  
Melyik szérumfehérje koncentrációja emelkedhet meg phaeochromocytoma esetén? 
 
CEA 
AFP 
chromogranin A 
CA19-9 
 
 
O3155O0006  
Melyik izotópvizsgálat javasolható a phaeochromocytoma képalkotó vizsgálatában? 
 
99Tc scintigraphia 
131I-MIBG scintigraphia 
gallium scintigraphia 
 
 
O3155O0007  
Melyik phaeochromocytomára hajlamosító öröklıdı daganatszindróma a 
leggyakoribb? 
 



multiplex endokrin neoplasia 2-es típusa 
von Hippel-Lindau betegség 
neurofibromatosis 1-es típusa 
öröklıdı paraganglioma szindrómák 
 
 
O3155O0008  
Melyik öröklıdı daganatszindróma nem hajlamosít phaeochromocytoma 
kialakulására? 
 
multiplex endokrin neoplasia 1-es típusa 
multiplex endokrin neoplasia 2-es típusa 
von Hippel-Lindau betegség 
neurofibromatosis 1-es típusa 
 
 
O3155O0009  
Melyik antihypertensivum nem alkalmazható monoterápiában phaeochromocytomás 
betegekben? 
 
alfa-blokkoló 
béta-blokkoló 
ACE-gátló 
Ca-antagonista 
 
 
O3155O0010  
Melyik gyógyszer alkalmazható a malignus phaeochromocytoma hormonális 
tüneteinek gátlására? 
 
mitotán 
interferon 
alfa-metil tirozin 
imatinib 
 
 
 
O3156O0001  
Melyik sejttípus nem tartozik a diffúz neuroendokrin rendszerhez?  
 
Mellékpajzsmirigy fısejtek 
Mellékvesekéreg sejtek 
Pajzsmirigy C-sejtjei 
Merkel-sejtek 
 
 
O3156O0002  
Az alábbi tumormarkerek körül melyik nem neuroendokrin marker? 
 
Synaptophysin 



CA-19-9 
Chromogranin A 
Neuron-specifikus enoláz 
 
 
O3156O0003  
Hormontermelés szempontjából mi a pancreas leggyakoribb neuroendokrin tumora?  
 
Gastrinoma 
Insulinoma 
VIP-oma 
Hormonálisan inaktív daganat 
 
 
O3156O0004  
Az alábbi vizsgálatok közül melyiktıl várható az hiperinzulinizmus diagnózisa?  
 
Gastrin és intulin egyidejő meghatározása 
Inzulin és chromogranin egyidejő meghatározása 
Glükóz és inzulin egyidej ő meghatározása 
Glükóz és neuron-specifikus enoláz egyedejő meghatározása 
 
 
O3156O0005  
A neuroendokrin daganatok sejtjeinek felszínén expresszálódó szomatosztatin 
receptorok az alábbiak közül minek NEM az elıfeltételei: 
 
Hatékony 90Y-DOTATOC kezelés 
Hatékony 131I-metajód-benzilguanidin (MIBG) kezelés 
Hatékony octreotid kezelés 
Hatékony lanreotid kezelés 
 
 
O3156O0006  
Az alábbi biológiai kezelések közül melyiket alkalmazzuk jelenleg a neuroendokrin 
tumorok kezelésére?  
 
Interferon 
Interleukin 
Trastazumab 
Rituximab 
 
 
O3156O0007  
Metasztatikus inzulinómás beteg hipoglikémiás rosszulléteinek megelızése céljából 
melyik gyógyszer az elsıként választandó?  
 
Inzulin-ellenes antitest 
Lanreotid 
Ciszplatin 



Diazoxid 
 
 
O3156O0008  
Alacsony szérum glükóz és nem szupprimált szérum inzulin esetén mire gondol? 
 
Benignus inzulinoma vagy szulfanilurea eltitkolt szedése 
Malignus inzulinoma vagy inzulin eltitkolt alkalmazása 
A fentiek közül egyik sem 
A fentiek közül mindegyik 
 
 
O3156O0009  
Az összes neuroendokrin tumor hányad része okoz endokrin tünetet?  
 
<1% 
Kb. 10% 
50-60% 
90-95% 
 
 
O3156O0010  
Válassza ki az alábbiak közül a helyes állítást! 
 
A neuroendokrin tumorok általában hormontermelésükkel hívják fel magukra a 
figyelmet.  
A neuroendokrin daganatok rendszerint lassan növekv ı, malignus daganatok.  
Mindkettı igaz.  
Egyik sem igaz.  
 
 
O3157O0001  
Milyen kiindulású neuroendokrin daganatokra nem jellemzı a hormontermelés? 
 
elıbél 
középbél 
utóbél 
 
 
O3157O0002  
Melyik a leggyakoribb neuroendokrin daganatokhoz társuló paraneoplasztikus 
endokrin szindróma? 
 
ectopiás ACTH-szindróma 
paraneoplasztikus acromegalia 
carcinoid szindróma 
 
 
O3157O0003  



Melyik szerv neuroendokrin daganataiban fordul elı leggyakrabban a carcinoid 
szindróma? 
 
tüdı 
pancreas 
vékonybél 
végbél 
 
O3157O0004  
Melyik tünet nem jellemzı carcinoid szindrómára? 
 
kipirulás 
izzadás 
hasmenés 
fulladás 
 
 
O3157O0005  
Az alábbiak közül melyik tumormarker használható a neuroendokrin daganatok 
diagnózisában? 
 
chromogranin A 
CEA 
AFP 
CA19-9 
 
 
O3157O0006  
Melyik körülmény nem emeli a szérum chromogranin A szintet? 
 
protonpumpa gátlók 
veseelégtelenség 
szteroidkezelés 
ACE-gátlók 
 
 
O3157O0007  
Melyik metabolit használható szerotonin bomlástermékként a carcinoid szindróma 
diagnózisában? 
 
VMA 
metanefrin 
normetanefrin 
5-HIAA 
 
 
O3157O0008  
Az alábbiak közül melyik vizsgálati módszerrel jelezhetı a daganat neuroendokrin 
természete? 
 



UH 
CT 
MRI 
octreotid scintigraphia 
 
 
O3157O0009  
Rosszul differenciált neuroendokrin carcinoma kezelésében melyik kemoterápiás 
protokoll alkalmazása javasolt elsısorban? 
 
5-fluorouracil + leucovorin 
cisplatin + etoposid 
CHOP 
 
O3157O0010  
Mi a szomatosztatinanalóg-kezelés legfıbb mellékhatása? 
 
urticaria 
fejfájás 
epekövesség 
szédülés 
 
 
 
O3158O0001  
Melyik gén mutációi felelısek a MEN2 szindróma kialakulásáért? 
 
VHL 
RET 
SDH 
NF-1 
 
 
O3158O0002  
Milyen öröklésmenetet követ a MEN2 szindróma? 
 
autoszomális recesszív 
autoszomális domináns 
X-hez között domináns 
X-hez kötött recesszív 
 
 
O3158O0003  
Melyik öröklıdı betegségre nem jellemzı a hyperparathyreosis elıfordulása? 
 
MEN1 
MEN2A 
VHL 
hyperparathyreosis-állkapocstumor szindróma 
 



 
O3158O0004  
Milyen tünet fordulhat elı medulláris pajzsmirigyrák esetén? 
 
tetánia 
hasmenés 
székrekedés 
bırviszketés 
 
 
O3158O0005  
Melyik tumormarker nem alkalmas a medulláris pajzsmirigyrák diagnózisában? 
 
CEA 
AFP 
kalcitonin 
 
 
O3158O0006  
A MEN2A melyik manifesztációjának a penetranciája a legmagasabb? 
 
medulláris pajzsmirigyrák  
phaeochromocytoma 
hyperparathyreosis 
 
 
O3158O0007  
Mi a penetrancia? 
 
az érintett generációk száma 
annak mértéke, hogy adott mutáció esetén egy klinik ai manifesztáció az 
érintettek hányad részében alakul ki 
a mutációs ráta mértéke 
 
 
O3158O0008  
Milyen sejtekbıl alakul ki a pajzsmirigy medulláris rákja? 
 
thyreocyták 
C-sejtek 
lymphocyták 
 
 
O3158O0009  
A phaeochromocytomák hány százaléka kétoldali? 
 
10% 
30% 
70% 
90% 



 
 
O3158O0010  
Javasolt-e beavatkozás kimutatott RET protoonkogén mutáció esetén tünetmentes 
hordozókban? 
 
Nem, csak obszerváció. 
Igen, a medulláris pajzsmirigyrák magas penetranciá ja miatt profilaktikus 
thyreoidectomia végzése szükséges. 
 
 
O3161O0001  
Melyik a leginkább kemoterápiára érzékeny gyermekkori központi idegrendszeri 
daganat: 
 
medulloblastoma 
astrocytoma 
ependymoma 
PNET 
glioblastoma multiforme 
 
 
O3161O0002  
Hányás kóroki szerepeként nem valószinő: 
 
gastrointestinalis passzázszavar 
központi idegrendszeri daganat 
virusinfekció 
leukémia 
koponyatrauma 
 
 
O3161O0003  
Központi idegrendszeri daganat gyanúja esetén végzendı képalkotó eljárás: 
 
CT 
MR 
PET-CT 
koponya-RTG 
nyaki RTG 
 
 
O3161O0004  
Mikor kell agytumor jelenlétére gondolni? 
 
fejfájás+neurológiai gócjel 
fejfájás+láz 
bırkiütés 
láz+ fülfájás 
hányás+láz 



 
 
O3161O0005  
Melyik régióban alakul ki gyermekkorban leggyakrabban központi idegrendszeri 
daganat? 
 
supratentorialis 
infratentorialis 
gerincvelı 
agytörzs 
corpus pineale 
 
 
O3161O0006  
Infratentorialisan melyik a leggyakoribb rosszindulatú daganat? 
 
medulloblastoma 
PNET 
ependymoma Gr 2 
csirasejtes tumorok 
glioblastoma multiforme 
 
 
O3161O0007  
Mi a központi idegrendszeri daganatok elsıdleges kezelése? 
 
kemoterápia 
sugárterápia 
biopszia 
minél teljesebb primer m őtéti eltávolítás 
autológ ıssejtátültetés nagy dózisú kemoterápiával 
 
 
O3161O0008  
Melyik szempont nem befolyásolja a mőtét utáni kezelést gyermekkori központi 
idegrendszeri daganatoknál? 
 
szövettan 
beteg életkora 
áttétek jelenléte 
primer tumor mőtéti eltávolításának mértéke 
ventriculo-peritonealis shunt jelenléte 
 
 
O3161O0009  
3 év alatti medulloblatomás betegek kezelési sémája: 
 
tumoreltávolító mőtét + obszerváció 
tumoreltávolító mőtét + sugárterápia 
tumoreltávolitó mőtét sugár és kemoterápia 



tumoreltávolitó m őtét+kemoterápia+ nagy dózisú kemoterápia autológ 
ıssejtátültetéssel 
csak biopszia+kemoterápia 
 
 
O3161O0010  
Melyik szervrendszer követése a legfontosabb központi idegrendszeri daganat 
kezelése után? 
 
vese-vizelet 
endokrin 
csont 
szív-keringés 
tüdı-légutak  
 
 
O3162O0001  
Mi a leggyakoribb malignus betegség gyermekkorban? 
 
Neuroblastoma 
Wilms tumor 
Leukémia 
Lymphoma 
 
 
O3162O0002  
Mi az ALL gyógyulási esélye Magyarországon? 
 
63% 
78% 
95% 
34% 
 
 
O3162O0003  
Mi az AML gyógyulási esélye Magyarországon? 
 
63% 
92% 
24% 
40% 
 
 
O3162O0004  
Melyek az ALL jellemzı kezdeti tünetei? 
 
sápadtság, láz, vérzések, lábfájdalom 
lokalizált csontfájdalom, fejfájás 
szédülés, kettıslátás, hányás 
izomfájdalom, láz, kiütések 



 
 
O3162O0005  
ALL esetén mikor van szükség sugárkezelésre? 
 
minden betegnek kell koponya sugárkezelés 
minden fiúnak kell here sugárkezelés 
központi idegrendszeri érintettség és/vagy magas ri zikójú kezelés esetén kell 
koponya sugárkezelés 
teljestest besugárzás kell minden betegnek ıssejt átültetés elıtt 
 
 
O3162O0006  
Milyen gyógyszereket használunk az ALL kezelésben? 
 
etoposid, MTX, procarbazin 
prednisolon, vincristin, Ara-C, MTX 
nagy dózisú cytosar, etoposid, gemcitabin 
fludara, procarbazin, prednisolon 
 
 
O3162O0007  
ALL prognózisát befolyásolja: 
 
máj- és lép nagysága, érintett nyirokcsomó régiók száma, cytokémia 
életkor, kezdeti fehérvérsejt szám, therápiás válas z, cytogenetika 
here leukémiás infiltrációja, kezdeti húgysav szint, szív UH eredménye 
kezdeti tünetek, fehérvérsejt szám, morfológia 
 
 
O3162O0008  
Rossz prognózisra utaló genetikai eltérés ALL-ben: 
 
t(12;21) 
t(9;22) 
t(8;14) 
hyperdiploid 
 
 
O3162O0009  
Melyik fajta leukémia esetén látunk a csontvelı kenetben Auer pálcákat? 
 
ALL L1 
CML 
AML M3 
AML M5 
 
 
O3162O0010  
Melyik életkori csoportban fordul elı leggyakrabban AML? 



 
1-5 éves 
5-10 éves 
10-15 éves 
15-20 éves 
 
 
O3163O0001  
A lymphomák gyakoriság szempontjából hányadik helyen állnak a gyermekkori 
malignitások között? 
 
1. helyen 
5. helyen 
3. helyen 
8. helyen 
 
 
O3163O0002  
Mi a nyirokcsomó megnagyobbodás leggyakoribb oka gyermekkorban? 
 
Lymphoma 
Infectio 
Autoimmun betegség 
Tárolási betegség 
 
 
O3163O0003  
Rituximab alkalmazása mely betegségcsoportban jön szóba? 
 
T-sejtes NHL 
Hodgkin lymphoma 
Anaplasias nagysejtes lymphoma 
B-sejtvonalhoz tartozó malignitások, ahol a sejtfel színen CD20 expresszálódik 
 
 
O3163O0004  
Melyik az a kemotherápiás szer, amely különösen fiúkban gonad dysfunkciót 
okozhat? 
 
Methotrexat 
Vincristin 
Procarbazin 
Ara-C 
 
 
O3163O0005  
Hogyan kezeljük a tumor lízis syndromá-t? 
 
Forszírozott hidrálás, allopurinol, alkalizálás, ur át oxidáz 
Corticosteroid, methotrexat, folyadékbevitel megszorítása 



Vincristin, alkalizálás, ondansetron 
Cyclophosphamid, uromitexan, bı folyadékbevitel 
 
 
O3163O0006  
Melyik a leggyakoribb szövettani formája a Hodgkin lymphomának gyermekkorban? 
 
Nodularis sclerosis 
Lymphocyta depletios 
Lymphocyta predominans 
Kevert sejtes 
 
 
O3163O0007  
Mennyi a non-Hodgkin lymphomás gyermekek átlagos 5 éves betegségmentes 
túlélése? 
 
95% 
63% 
78% 
48% 
 
 
O3163O0008  
Melyek az ún. B-tünetek Hodgkin lymphoma esetén? 
 
Láz, éjszakai izzadás, fogyás, b ırviszketés 
Bırviszketés, köhögés, nehézlégzés, láz 
Hasi fájdalom, izzadás, fogyás, immungyengeség 
Láz, fogyás, végtagfájdalom, nyirokcsomóduzzanat 
 
 
O3163O0009  
Sugárkezelés indikációja gyermekkori Hodgkin lymphomában? 
 
Minden betegnek kapnia kell sugárkezelést a kemoterápia után 
Metabolikusan aktív reziduális tumor a kezelés végé n, relapszus 
I-es stádiumú betegségben kemoterápia helyett 
Csontvelıi érintettség 
 
 
O3163O0010  
Milyen képalkotó vizsgálatokkal lehet megítélni a remissziót a kezelés vége után? 
 
UH, CT 
MR, UH 
CT,  MR 
PET/CT, MR DWIBS  
 
 



O317O0001  
Melyik állítás igaz immunhiányos állapotra: 
 
visszatérı infectiók 
opportunista fertızések  
szövıdményes betegséglefolyás 
mindegyik 
 
O317O0002  
Melyik állítás nem igaz SCID-ben: 
 
újszülöttkorban manifesztálódhat 
B sejtek mindig hiányoznak  
gyakori az NHL 
gyakoriak az autoimmun jelenségek 
 
O317O0003  
Melyik állítás igaz CVID-ben: 
 
mindig 10 éves kor alatt manifesztálódik 
rendszeres Ig-substituciót igényel 
X-chromosomához kötött géndefektus következménye 
incidenciája 1:1.000  
 
O317O0004  
Mely daganattípus fordulhat elı CVID-ben: 
 
NHL 
adenocarcinoma ventriculi 
emlıcarcinoma 
valamennyi 
 
O317O0005  
Melyik a leggyakrabban diagnosztizált primer immundefektus: 
 
ataxia teleangiactasia 
Bruton-féle agammaglobulinaemia 
szelektív IgA hiány   
chr. granulomatosus betegség 
 
O317O0006  
Melyik immundefektust nem hibajavító (repair) gén mutációja okozza: 
 
hyper-IgM syndr. 
ataxia teleangiectasia 
Bloom syndr. 
Nijmegen törés syndr. 
 
O317O0007  
Melyik állapot nem eredményez másodlagos immunhiányt: 



 
protein-energia malnutritio 
hepatitis A infectio 
myeloma multiplex 
HIV infectio 
 
O317O0008  
Melyik állapot nem a HIV infectio lehetséges velejárója: 
 
Gonococcus septikaemia 
perzisztáló generalizált lymphadenopathia 
Kaposi sarcoma 
primer agyi lymphoma 
 
 
O3181O0001  
Milyen életkorban jelentkezik az AML? 
 
Gyermekkorban a leggyakoribb 
20-29 év között 
30-39 év között 
60-69 év felett a leggyakoribb 
 
 
O3181O0002  
Milyen tünetekkel jelentkezik leggyakrabban az AML? 
 
Láz, éjszakai izzadás és fogyás  
cytopenia okozta tünetek 
fáradtság és lábdagadás  
nyirokcsomó-megnagyobbodás 
 
 
O3181O0003  
Az akut leukaemia definíciója 
 
A perifériás vérben 20% feletti blasztarány 
A csontvel ıben 20% feletti blasztarán y 
Pancytopenia és a csontvelıben 20% feletti blasztarány 
Pancytopenia és a perifériás vérben 20% feletti blasztarány 
 
 
O3181O0004  
Az AML standard indukciós kezelése 
 
Nagy dózisú cytosin-arabinosid 
7+3 kezelés 
allogén ıssejt-transzplantáció 
2+5 kezelés 
 



O3181O0005  
Kemoterápiás kezelés után 5 évvel az AML-es betegek hányad része van életben? 
 
20% 
30% 
44% 
54% 
 
 
O3181O0006  
Mely AML-es betegeknél van szükség ıssejtátültetésre? 
 
Az 50 évnél fiatalabb betegeknél 
Minden AML-es betegnél 
A kedvez ıtlen prognózisú és relabáló betegeknél 
Csak a relabáló betegeknél  
 
 
O3181O0007  
Az AML prognózisát a legjobban a következı adatok alapján becsülhetjük meg 
 
FAB típus szerint  
Perifériás sejtszámok alapján 
Cytogenetikai vizsgálat 
A csontvelı blasztaránya alapján 
 
 
O3181O0008  
A májban lévı metasztázisok helyi kezelése (RFA, TAE, TACE, PEI, stb.) akkor 
indikált, ha 
 
A beteg fiatal 
Ha a primaer tumor gastrointestinális kiindulású 
Ha a primaer tumort az épben eltávolították 
Ha igazoltan nincs extrahepatikus áttét 
 
 
O3181O0009  
A szekunder AML jelentése 
 
Visszaesı-relabáló AML 
Malignus betegség mellett jelentkezı AML 
Immunszuppressziv/cytosztatikus kezelés után kialak uló AML 
CML blasztos fázisának másik elnevezése 
 
 
O3181O0010  
Pancytopenia jellemzı a következı betegségekre. Válassza ki az egyetlen helytelen 
állítást! 
 



Myelodysplaziás szindróma  
AML 
ólommérgezés 
hypersplenia 
aplastikus anaemia 
 
 
O3181O0011  
A legjobb prognózisú AML megfelelı kezelés mellett 
 
Megakaryocyta leukaemia - FAB-M7 
A myelomonocytás FAB M4 akut leukaemia 
Az erythroleukaemia FAB M6 
az APM- akut promyelocytás leukaemia  
 
 
 
O3182O0001  
Milyen életkorban jelentkezik a MDS? 
 
Gyermekkorban a leggyakoribb 
20-29 év között 
30-39 év között 
65 év felett a leggyakoribb 
 
 
O3182O0002  
Milyen tünetekkel jelentkezik leggyakrabban a MDS? 
 
Láz, éjszakai izzadás és fogyás  
anaemia okozta tünetek 
lépmegnagyobbodás  
nyirokcsomómegnagyobbodás 
 
 
O3182O0003  
A MDS definiciója 
 
A perifériás vérben cytopenia, a csontvelı hyperplasiás és dysplasiás 
A csontvel ıben 10% feletti blasztarán y 
Pancytopenia és a csontvelıben 10% feletti blasztarány 
Pancytopenia és a perifériás vérben 10% feletti blasztarány 
 
 
O3182O0004  
A MDS standard kezelése 
 
Kis dózisú cytosin-arabinosid 
7+3 kezelés 
allogén ıssejttranszplantáció 



szupportiv kezelés, leggyakrabban vvs transzfúzió 
 
 
O31832O0005  
Myelodysplasiás betegek haláloka leggyakrabban 
 
akut leukaemia 
infekció 
infekció vagy vérzés 
vérzés 
 
 
O3182O0006  
MDS egyetlen kuratív kezelési módja 
 
Lenalidomid 
Azacytidin 
Allogén ıssejttranszplantáció 
Alacsony dózisú cytosin-arabinosid  
 
 
O3182O0007  
A MDS prognózisát a legjobban a következı adatok határozzák meg 
 
FAB típus 
Perifériás sejtszámok 
Cytogenetikai vizsgálat 
Csontvel ıi blasztarány 
 
 
O3182O0008  
A MDS aetiológiai faktora 
 
dohányzás 
Hippel-Lindau szindróma 
transzplantáció vagy immunszuppressziv/cytosztatiku s kezelés 
hosszantartó refrakter anaemia 
 
 
O3182O0009  
Pancytopenia jellemzı a következı betegségekre. Válassza ki az egyetlen helytelen 
állítást! 
 
Myelodysplaziás szindróma  
AML 
vashiányos vérszegénység 
hypersplenia  
folsavhiány 
 
 



O3182O0010  
A legjobb prognózisú MDS 
 
Refrakter anaemia 
Refrakter anaemia excess blasztokkal 
CMML 
5q- szindróma  
 
 
O3183O0001 Milyen életkorban jelentkezik tipikusan a CML? 
 
20-30 év között 
30-40 év között 
45-55 év között 
75 év felett a leggyakoribb 
 
 
O3183O0002 Milyen tünetekkel jelentkezik leggyakrabban a CML? 
 
Bal oldali hasi dyskomfort és gyengeség, fogyás  
láz és éjszakai izzadás 
cytopenia okozta tünetek 
fáradtság észs lábdagadás 
nyirokcsomómegnagyobbodás 
 
 
O3183O0003 A krónikus myeloid leukemia diagnózisának feltétele 
 
emelkedett fvs szám 
lépmegnagyobbodás 
Philadelphia kromoszóma és bcr-abl pozitivitás 
JAK-2 pozitivitás 
 
 
O3183O0004 A CML korszerő standard indukciós kezelése 
 
Hydroxyurea-Litalir 
Imatinib-Glivec 
allogén ıssejttranszplantáció 
interferon-alfa kezelés 
 
 
O3183O0005 CML-tıl differenciáldiagnosztikailag a következı betegségeket kell 
elkülöníteni. Jelölje meg az egyetlen helytelen választ! 
 
Osteomyelofibrosis 
Krónikus myelomonocytaer leukaemia 
Krónikus lymphoid leukaemia 
Leukaemoid reakció 
 



 
O3183O0006 CML egyetlen kuratív kezelése 
 
Imatinib 
hydroxyurea 
Allogén ıssejtátültetés 
interferon  
 
 
O3183O0007  
CML-ben a kontrollvizsgálat milyen vizsgálatokra terjed ki? 
 
havonta vérkép és 3 havonta molekulárgenetikai vizs gálat 
fél évente vérkép 
Cytogenetikai vizsgálat havonta 
a csontvelı blasztarányának kontrollja 3 havonta 
 
 
O3183O0008  
Amennyiben az elsı generációs tyrozinkináz gátlók nem effektívek, a következı 
terápiás lehetıség 
 
Allogén ıssejttranszplantáció 
Donor lymphocyta infúzió végzése 
Interferon és hydroxyurea kombinált adása 
Második generációs tyrozinkináz gátló adása 
 
 
O3183O0009  
CML blasztos fázisa („Shub”) klinikailag akut leukaemiának felel meg. Melyik állítás 
igaz? 
 
Minden esetben akut myeloid leukaemiának felel meg ez a kórkép 
Minden esetben akut lymphoid leukaemiának felel meg ez a kórkép 
Az esetek 2/3-a AML-nek, 1/3-a ALL-nek felel meg 
A CML blasztos fázisa nem differenciálható akut leukaemiának felel meg 
 
 
O3183O0010  
CML-ben kedvezıtlen prognózis jele lehet 
 
nagy lép a diagnózis felállításakor  
familiáris elıfordulás 
magas basophil sejt arány 
leukaemiás bırinfiltráció jelenléte 
 
 
 
O3184O0001  
Milyen életkorban jelentkezik leggyakrabban a polycythaemia vera? 



 
Gyermekkorban a leggyakoribb 
20-29 év között 
30-39 év közötti nıknél 
70 év feletti férfiaknál a leggyakoribb 
 
 
O3184O0002  
Milyen tünetekkel jelentkezik leggyakrabban a polycythaemia vera? 
 
láz, éjszakai izzadás és fogyás  
fejfájás, szédülés, erythromelalgia, pruritus   
thrombosis  
lépmegnagyobbodás 
 
 
O3184O0003  
Polycythaemia verában a JAK-2 gén pontmutációjának elıfordulása 
 
50% 
70% 
80% 
100% 
 
 
O3184O 0004  
A polycythaemiában a therápiás cél: a haematokrit érték legyen 
 
30-40% között 
40%  
45% alatt 
50% alatt 
 
 
O3184O0005  
Az elsı vonalbeli cytoreduktív kezelés polycythaemiában 
 
Pipobroman 
Hydroxyurea 
Interferon-alfa 
Busulphan 
 
 
O3184O0006  
A polycythaemia vera leggyakoribb kimenetele 
 
AML-be történı transzformáció 
Osteomyelofibrosisba történ ı transzformáció 
halálos kimenetelő thrombosis 
halálos kimenetelő vérzés 



 
 
O3184O0007  
Erythropoetint termelı tumor is okoz (paraneoplasztikus) erythrocytosist. Milyen 
szolid tumor termelhet erythropoetint? 
 
mellékvesecarcinoma 
tüdıcarcinoma 
vese- és májcarcinoma 
seminoma 
 
 
O3184O0008  
Polycythaemiában a szérum erythropoetin szint 
 
normális 
változó 
alacsony 
emelkedett 
 
 
O3184O0009  
A polycythaemiában elıforduló pruritus gyorsan megszőnik 
 
Hydroxyurea kezelésre 
Közepes dózisú aszpirin kezelésre 
Alacsony dózisú aszpirin kezelésre 
Interferon-alfa kezelésre 
 
 
O3184O0010  
A polycythaemiás betegeknél elıfordulhat erythromelalgia. Oka: 
 
Artériás mikrovascularis thrombosis 
Vénás keringészavar 
Raynaud fenomén 
kryoglobulinaemia 
 
 
O3185O0001  
Milyen életkorban jelentkezik az esszenciális thrombocythaemia? 
 
Gyermekkorban a leggyakoribb 
20-29 év között 
30-39 év között 
60 év felett a leggyakoribb 
 
 
O3185O0002  
Milyen tünetekkel jelentkezik leggyakrabban az esszenciális thrombocythaemia? 



 
láz, éjszakai izzadás és fogyás  
fejfájás, paraesthesia, thrombosis 
fáradtság és lábdagadás  
lépmegnagyobbodás 
 
 
O3185O0003  
Reaktív thrombocytosis nem  jellemzı 
 
Vashiányos vérszegénységre 
Folsavhiányos anaemiára 
Rheumatoid arthritisre 
Gyulladásos bélbetegségekre 
Splenectomia utáni állapotra  
 
 
O3185O0004  
A JAK-2 gén mutációjának elıfordulása az esszenciális thrombocythaemiában  
 
80%  
50% 
100% 
30% 
 
 
O3185O0005  
Egyidejő kontraceptiv kezelés esszenciális thrombocythaemiában a thrombosis 
valószínőségét megemeli 
 
2x-re emeli 
30%-kal emeli 
3-5x-re emeli 
10x-re emeli 
 
 
O3185O0006  
Az abortusz gyakorisága esszenciális thrombocythaemiás terhesekben 
 
10% 
30% 
45% 
60%  
 
 
O3185O0007  
Az esszenciális thrombocythaemia diagnózisát alátámasztja 
 
1 millió feletti thrombocyta szám 
emelkedett CRP 



JAK-2 pozitivitás 
pozitív rheuma faktor szint 
 
 
O3185O0008  
Esszenciális thrombocythaemiában a kezelt esetek hány százalékában fordul elı 
thrombosis a betegség lefolyása során? 
 
10%-ban 
18%-ban 
30%-ban 
50%-ban 
 
 
O3185O0009  
Esszenciális thrombocythaemiában a kezelt esetek hány százalékában fordul elı 
vérzés a betegség lefolyása során? 
 
2%-ban  
4%-ban 
10%-ban 
24%-ban 
 
 
O3185O0010  
Vérzéses szövıdmények gyakoriak a következı állapotokban, kivéve egyet - ezt 
jelölje!  
 
1 millió feletti thrombocytaszám felett 
NSAID adása mellett 
Cytoreduktív kezelés mellett 
375mg napi aszpirin adása mellett 
 
 
O3185O0011  
A thrombosis rizikót leghatékonyabban csökkentı kezelés esszenciális 
thrombocythaemiában 
 
anagrelid 
hydroxyurea 
interferon-alfa 
pipobroman 
 
 
O3186O0001  
Mit jelent a leukoerythroblasztos vérkép fogalma? 
 
Balratolt fehérvérkép 
Balratolt fehérvérkép magvas vörösvérsejtekkel és d acryocytákkal 
Normoblasztok megjelenése a perifériás vérben 



Basophil punctáció a vvs-ben és balratolt fehérvérkép 
 
 
O3186O0002  
Milyen tünetekkel jelentkezik leggyakrabban az OMF? 
 
láz, éjszakai izzadás és fogyás  
anaemia és felhasi dyskomfort 
fáradtság és lábdagadás 
nyirokcsomómegnagyobbodás 
 
 
O3186O0003  
OMF-ra jellemzı, kivéve 
 
punctio sicca 
Leukoerythroblasztos vérkép dacryocytákkal 
lehet primaer és secundaer 
Pancytopenia és a perifériás vérben 10% feletti bla sztarány  
 
 
O3186O0004  
Az OMF standard kezelése 
 
transzfúzió 
7+3 kezelés 
allogén ıssejttranszplantáció 
androgén 
 
 
O3186O0005  
Osteomyelofibrosisban az esetek hány százaléka transzformálódik akut leukaemiává 
 
10% 
20% 
30% 
40% 
 
 
O3186O0006  
A primaer osteomyelofibrosisban szenvedı betegek várható élettartama 
 
8-23 hónap 
2-3 év 
4-6 évl 
6-8 év 
 
 
O3186O0007  



A secundaer (pl. posztpolycythaemiás) osteomyelofibrosisban szenvedı betegek 
várható élettartama 
 
8-23 hónap 
2-3 év 
4-6 év  
6-8 év  
 
 
O3186O0008  
Secundaer osteomyelofibrosist leggyakrabban a következı kórkép után látjuk 
 
Esszenciális thrombocythaemia 
Mastocytosis 
Hajas sejtes leukaemia 
Polycythaemia vera 
 
 
O3186O0009  
Leukoerythroblasztos vérkép elıfordul, kivéve:  
 
osteomyelofibrosis 
márványcsont betegség 
CML 
szolid tumorok csontvelıi metasztázisa 
 
 
O3186O0010  
Punctio sicca (dry tap) - sikertelen csontvelı aspiráció elıfordulhat, kivéve 
 
anaemia perniciosa 
AML 
hajas sejtes leukaemia 
osteomyelofibrosis 
 
 
O3191O0001  
Mi jellemzi az endémiás Burkitt lymphomát? 
 
Malária fertızött területeken fordul elı 
Extranodalis megjelenéső, gyakran érinti a mandibulát 
EBV fertızés elızi meg 
Mindegyik 
 
 
O3191O0002  
Melyik a Burkitt lymphomára jellegzetes citogenetikai eltérés? 
 
21-es triszómia 
t(8;14) 



t(9 ;22) 
16-os inverzió 
 
 
O3191O0003  
Melyik a Burkitt lymphomára jellegzetes molekuláris genetikai eltérés? 
 
p53 deléció 
Cyclin D1 overexpresszió 
C-myc aktiváció 
FLT3 internal tandem duplikáció 
 
 
O3191O0004  
Mely betegségekben fordul elı jelentısen emelkedett LDH érték? 
 
Anémia perniciosában 
Hemolitikus anémiában 
Heveny leukémiában és agresszív lymphomákban 
Mindegyikben 
 
 
O3191O0005  
Mi az akut lymphoid leukémia diagnosztikus kritériumai? 
 
25%-os csontvel ıi blastarány 
Generalizált lymphadenomegalia 
20 G/l fehérvérsejt szám a perférián 
Mindegyik 
 
 
O3191O0006  
Melyik a Burkitt lymphoma ajánlott kezelése? 
 
ABVD kemoterápia és sugárkezelés 
CHOP kezelés és Rituximab 
Hyper-CVAD kezelés és Rituximab vagy GMALL protokol l 
 
 
O3191O0007  
Melyek a szupportív terápia összetevıi? 
 
Antimikrobális kezelés 
Vörösvértest és thrombocyta transzfúzió 
Egyik sem 
Mindkett ı 
 
 
O3191O0008  
Mi a teendı lázas neutropenia esetén? 



 
Várakozás és megfigyelés 
Hemokultúra vétel és széles spektrumú antibiotikum adása 
Hemokultúra vétel és szívultrahang vizsgálat 
 
 
O3191O0009  
Hogyan diagnosztizálható az invazív pulmonalis aspergillosis? 
 
Mellkasröntgen alapján 
Hemokultúra vizsgálattal 
Gomba antigén vizsgálattal 
CRP és procalcitonin szint méréssel 
 
 
O3191O0010  
A bemutatott eset kezelésének hatékonysága mely vizsgálatokkal mérhetı le? 
 
Csontvel ıvizsgálat, koponya és gerinc MR 
Csontvelıvizsgálat és teljes test CT 
Teljes test CT és gerinc MR 
 
 
O3192O0001 Melyek a kifejezett malignitású non-Hodgkin lymphomák? 
 
Köpenysejtes lymphoma és follicularis lymphoma 
Köpenysejtes lymphoma és Burkitt lymphoma 
Diffúz nagy B-sejtes lymphoma és follicularis lymphoma 
Diffúz nagy B-sejtes lymphoma és Burkitt lymphoma 
 
 
O3192O0002 Melyek a gyakori lymphoma entitások? 
 
Sporadikus Burkitt lymphoma és Hodgkin lymphoma 
Diffúz nagy B-sejtes lymphoma és Hodgkin lymphoma 
Köpenysejtes lymphoma és Sézary szindróma 
Endémiás Burkitt lymphoma és Sézary szindróma 
 
 
O3192O0003 Melyek az IPI prognosztikus tényezıi? 
 
Életkor, performance status, csontvelıérintettség, LDH 
Életkor, Ann Arbor stádium, anémia, LDH, szérum albumin 
Életkor, performance status, Ann Arbor stádium, LDH , extranodalis megjelenés  
Ann Arbor stádium, csontvelıérintettség, anémia, LDH 
 
 
O3192O0004 Melyek az ún. B-tünetek? 
 
Láz, fogyás, éjszakai izzadás 



Étvágytalanság és fogyás 
Éjszakai izzadás és lábdagadás 
Láz és nyirokcsomó fájdalom 
 
 
O3192O0005 Melyek a DLBCL diagnosztikus és staging vizsgálatai? 
 
Koponyaalaptól a kismedencéig végzett CT vagy PET-CT vizsgálat 
Csontvelıvizsgálat 
Nyirokcsomóexcisio 
Mindegyik 
 
 
O3192O0006 Milyen stádiumnak felel meg egy Bulky hasi tumorral és 
csontvelıérintettséggel járó betegség? 
 
II. stádiumnak, mert a rekesz alatt érintettek a nyirokcsomók 
III. stádiumnak, mert a csontvelı a rekesz alatt és felett is megtalálható 
IV. stádiumnak, mert csontvel ıérintettséggel jár 
 
 
O3192O0007 Mi a diffúz nagy B-sejtes lymphoma elsıvonalbeli kezelése? 
 
CHOP kemoterápia és Rituximab 
ABVD kemoterápia és Rituximab 
CHOP kemoterápia és sugárkezelés 
ABVD kemoterápia és sugárkezelés 
 
 
O3192O0008 Milyen célzott terápiának köszönhetı a DLBCL jobb gyógyulási 
aránya? 
 
CD30 ellenes antitest és toxin konjugátuma (Brentuximab-vedotin) 
CD20 ellenes monoklonális antitest (Rituximab) 
Proteoszóma inhibitor (Bortezomib) 
Tirozin kináz inhibitor (Imatinib) 
 
 
O3192O0009 Mikor tekinthetı gyógyultnak a DLBCL-s beteg? 
 
Nem tapintható megnagyobbodott nyirokcsomó 
Jó étvággyal eszik és testsúlya nı 
5 évvel a kezelés után komplett remisszióban van 
Záró PET-CT vizsgálata negatív 
 
 
O3192O0010 Melyek lehetnek a kemoterápia mellékhatásai? 
 
Hányinger, hányás 
Anémia és neutropenia 



Sterilitás és meddıség 
Mindegyik 
 
 
O3193O0001  
Milyen eredetőek a Hodgkin- és Reed-Sternberg sejtek? 
 
Máig nem tisztázott 
B-sejt eredet őek 
T-sejt eredetőek 
 
 
O3193O0002  
Milyen markerek jellemzik a klasszikus Hodgkin lymphomát? 
 
CD4, CD8 
CD19, CD20 
CD30, CD15 
 
 
O3193O0003  
Melyik vírus játszik szerepet a Hodgkin lymphoma kialakulásában? 
 
EBV 
HBV 
HIV 
 
 
O3193O0004  
Melyik vizsgálattal állítható fel a diagnózis? 
 
Perifériás vér flow cytometria 
Vékonytő aspirációs cytológia 
Nyirokcsomó hisztológia 
PET-CT 
 
 
O3193O0005  
Mely vizsgálatok szükségesek a stádium megállapításához? 
 
Nyaki és mellkas CT 
Hasi és kismedence CT 
Csontvelıvizsgálat 
Mindegyik 
 
 
O3193O0006  
Milyen stádiumnak felel meg a hílusi nyirokcsomókat és mindkét tüdıt érintı 
betegség? 
 



II. stádiumú, mert két nyirokcsomó-régió érintett 
II. stádiumú, mert a betegség a rekesz feletti testfélre lokalizálódik 
IV. stádiumú, mert extranodalis szervérintettséggel  jár 
Egyik meghatározás sem megfelelı 
 
 
O3193O0007  
Milyen terápiás lehetıségek állnak rendelkezésre Hodgkin-lymphomában? 
 
Mőtét 
Kemoterápia és sugárterápia 
Tirozin kináz inhibitor kezelés 
 
 
O3193O0008  
Melyik a megfelelı sugárterápiás választás? 
 
Érintett mez ıs besugarazás 
Kiterjesztett mezıs besugarazás 
Teljes test besugarazás 
 
 
O3193O0009  
Melyek lehetnek a sikeres kezelés késıi szövıdményei? 
 
Coronariasclerosis 
Hypothyreosis 
Akut myeloid leukémia 
Mindegyik 
 
 
O3193O0010  
Milyen célzott terápiás lehetıségre lát módot? 
 
CD20 ellenes antitest (Rituximab) 
CD30 ellenes antitest (Brentuximab-vedotin) 
Mindkett ı 
Egyik sem 
 
 
O3194O0001  
Az alábbi laboratóriumi eltérések közül melyik nem jellemzı myeloma multiplexre?  
 
jelentısen gyorsult süllyedés 
emelkedett szérum alkalikus foszfatáz 
emelkedett szérum calcium 
anaemia 
 
 
O3194O0002  



Melyik a leggyakrabban elıforduló monoklonális protein myeloma multiplex esetén?  
 
IgA 
IgG 
IgM 
IgE 
 
 
O3194O0003  
Milyen képalkotó vizsgálatok nem  javasoltak myeloma multiplex gyanúja esetén? 
 
Csontröntgen, 
CT vizsgálat, 
MRI, 
Csont scintigraphia . 
 
 
O3194O0004  
Nem neutropeniás, lázas betegen jelentısen növekedett CRP és normális 
procalcitonin szint esetén valószínő:  
 
Aktív malignus alapbetegség, mint oki tényez ı.  
CMV infekció. 
Invazív aspergillosis.  
Bakteriális fertızés.  
 
 
O3194O0005  
Mely tényezık fokozhatják a thrombosishajlamot a myeloma multiplex miatt kezelt 
betegeken?  
 
Fekvı beteg állapot. 
Szteroid-IMIDs kombinációt tartalmazó kezelés. 
A malignus alapbetegség.  
Mindhárom fenti tényez ı.  
 
 
O3194O0006  
Myeloma multiplex miatt kezelt betegen jelentkezı polyneuropathia lehetséges okai? 
 
Az alapbetegséggel járó kóros fehérjék. 
Thalidomid kezelés mellékhatása. 
Bortezomid kezelés mellékhatása. 
Az ismételt szteroid kezelés következtében kialakult szteroid diabetes. 
A fentiek együttesen .  
 
 
O3194O0007  
Mi a legfontosabb teendı neuropathiás panaszok esetén a kezelés alatt?  
 



Thalidomid, illetve bortezomib kezelés ritka mellékhatása a perifériás neuropathia 
A bortezomib kezelés gyakran irreverzibilis idegkárosodást okoz 
A bortezomib illetve thalidomid kezelés mellett kia lakult neuropathiás tünetek 
esetén a dózist el ıírt algoritmus szerint kell csökkenteni.  
A fenti állítások mindegyike igaz.  
 
 
O3194O0008  
Myeloma multiplexben az elért remisszió fenntartását biztosító kezelés:  
 
Interferon-alfa. 
Thalidomid 
Intermittaló bortezomib kezelés 
Egyértelm ően biztosan hatásos fenntartó kezelés nem ismert  
 
 
O3194O0009  
A thalidomid és/vagy bortezomib indukálta polyneuropathiában szenvedı beteg 
kezelése relapszus esetén a következı szerekkel folytatható: 
 
Lenalidomid . 
D-PACE kombinált kemoterápia. 
carfilzomib 
pomalidomid 
 
 
O3194O0010  
Myeloma multiplexben az elért remisszió fenntartására alkalmas kezelés: 
 
Interferon-alfa. 
IMIDek 
Fenntartó kezelés nem szükséges. 
Intermittaló bortezomib kezelés.  
 


