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BEVEZETÉS A kolposz kópo t a német Hinselma1m dolgoz ta ki a 

XX. század első évei ben a k isméretű méhnya krákok kórismé
zéséne k segí tésé re. E munka folyamán a méhnyak többrétegű 

laphámj ának számos olyan felszíni e lváltozását fedezte fel, 

ame lyet ő „atipikus epithelium " megje lö lésse l fog lalt össze; az 
ilye n elvá ltozások néme ly ike megfe lel aimak, amit ma dyspla

sianak (kóros hám nak) nevez ünk ( 1 ). A ko lposzkóp iáról az 

első közleményt Hinselmann (2) tette közzé 1925-be n. 1928-ba n 

ő vezet te be a ko lposz kóp iába a Sch illcr-fé le j ódpr óbát, s 

1933-ban megjele ntette a ko lposzkópiá ró l szó ló első könyve t 
(3) . 1938 -ra dolgozta ki az ece tsavas tesz tet. 

A ko lposz kópia a lkalmazása sokáig a német nye lvter iiletTe 

korl átozó dott. A1mak, hogy más utt nem foga dták el, számos 
oka volt . Közrej átszottak benne a képzés kü lönbsége i, az ere
det i német e lnevezése k megé n ésé nek nehézsége, a nácizmus 

előretörése és a vi lág háború előszele; mindez elszige telte Né

metországot a vi lág többi részétől. A Papa nicolaou-kenet hasz

nálatának bevezetése nyomán ráadásu l soka n úgy gondolták, a 
ko lpo szkópiának a jövőben legfe ljeb b korlátozot t sze repe és 

hasz na lehet. 

Ám épp en fordít va töné nt. A kolposz kópiát ma egyete mese n 
elfoga dják , mint az a lsó nemi szervek életta ni és kóros meg

ny ilvánulásai tanulmá nyozásának eszközé t, és főként, mint 
kórismézés i mód sze11, ame ly nem csak a rákmegelőző állapot 

fe lismerésé re, hanem a szöve ti elvá ltozás helyének, méretének 

és j ellegé nek tisztázására is alkal mas. A kolposzkópia dönti el 
a megerősítő szöve ttani kó risme szükséges formáj át, nevezete

se n, hogy irányított cé lzott kimets zése kre van-e szü kség, vagy 
hogy a kúp- vagy hur okkime tszés nélkü lözhe tetlen-e a végső 
kórisme felál lításához. Ez az e ljá rás nem csak „előrejelz i" a 

rendellenes Papa nico laou -kenette l rendelkező betegek szöve t
tani kórisméj ét, hanem igen értékes nek bizonyulhat az e lválto 

zás lega lkalmasabb kezelésé nek kiválasztásában is. 
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Saj nos , a ko lposzkóp ia mindinkább álta lános használata miatt 

az utóbbi években a szaké r1elem felhígulása tapasz talható, an
nak minden hátrányos klinikai következmé nyéve l. Általános
ságban elmondható, hogy az 1950-es évek elején a ko lposz kó

pia a lkalmazása Közép- és Dél-Európában (az NSZ K-ban, 

Olaszország ban, Franciaországba n, Ausz triában, Spanyo lor

szág ban) a nőgyógyászat i osztá lyok kis szám ú, bár le lkes orvo
sára korlátozódott, akik szakma i gyakor latuk nagy részé t a 

méhnyak betegsége k kórismézésé nek és keze lésének szentel

ték. Manapság a kolposzkó pos vizsgá latot igen sok orvos e l
végz i, de gyakra n hiányzik hozzá a sziikséges tapasztalatuk . Ez 
növe li a kórismézési és kezelés i me lléfogáso k esé lyét. Az 

Egyesült Államo kban a ko lposzkóp iát hosszú éveke n át nem al 
kalmaz ták, és sok szakem ber kételkede tt a hasznában . Végü l a 

hetve nes évek elejé n vált beve tt módsze n-é. Újabba n - Richart 
és Wright (4) megjegyzése szerint - ,,az Egyes ült Államok ban 

a kolposzkó pia a mindennapi nőgyógyászati gyako rlat része. 

Nem csak sok magánrend elést folyta tó nőgyógyász alkalmazza, 

hanem csa ládorvoso k és helyenké nt belgyógyászok is haszná l
já k. Ezért a kolposz kópos vizsgálatot végzők tapas ztalata és 

szakér telme sokkal nagyo bb különbségeke t mutat az Egyes ült 
Államokban, mint olyan országok ban, aho l ez az eljárás szű
kebb körre korlátozód ik." 

KI A HOZZÁÉRTŐ KOLPOSZKÓPOS SZAKEMBER? Eszmény i ese t
ben ez a személy nőgyógyász szakorvos, aki alapos já r1asságo t 

szerzett az a lsó nemi sze rvek élettanában és megbe tegedése i

ben, s lehetőleg o lyan, osztá lyon dolgozó orvos , ak i a beteget 
kiértéke li, ak i a kolposz kópos vizsgálat me llett a megfelelő ki

metszés t is e lvégz i, s az eredm ényeke t összevet i a Papan ieo la
ou-kenette l és a szövetta ni vizsgá lat eredményéve l. Ezután kell 

felá llítania a végső kór ismét, és vég rehajtania a megfel elő ke
ze lést. Lényeges az á llandó kapeso lattariás mind a sej tta

nássza l, mind a szövetta ni szakemben-e l. Minthogy az ilyen or
vos az alsó nemi szervek minde nfaj ta betegség ének szakér1őj e 

a fer1őzésektől a rákot megelőző állapotig, a „kolpos zkópos" 

kifejezés esetleg kissé túlságosa n leszűkítő értel mű, s helye

seb b meghatározás vo lna „az alsó nemi sze rve k betegsége inek 
szakériője". 

A hozzáértő kolposzkó pos az aki: 1. jó l ismeri az a lsó nemi 

szervek rákmegelőző állapo tainak megjele nési formáit és lefo 
lyását , 2. fe lismer i és kié11éke li az alsó nem i szerve k minden

faj ta rendellenességé t, 3. körülhatárolja az átalaku lás i sávot 
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(transzfo rmá ciós zóna), 4 . azono sítja a méhnya k rendellenes

sége inek megjelenési form áit, szí ne it és árnya latait, érrend

sze ri mintázatá t és a rend ellenesség határait a méhnyakon, 
5. elvégz i a megfele lő kimetszés t, 6. dönt a beteg elhelyezésé

nek és keze lésé nek módjá ról, 7. kiértékeli a méhnya k csa torna 

állapotát, 8. szövetpu sztító mód sze rrel vagy műtéttel keze li a 
rendellenessége t , és 9. megszervez i a betegek követésé t, el
lenőrzését. 

Minth ogy a „sza kértelem" megszerzésé hez nem elegendő, ha a 

nőgyógyász elvégez egy tanfol yamot, vagy néhány alkalommal 

klinikai képzése n vesz részt, az ilyen szakembereknek meg fe

lelő okt atásban kell részes ülniük. A kolposzkópia alapjait a 

megfel e lő nemzeti kolposzkópos társaság égisze alatt elindított 
alap fokú, gya korl ati és haladó tanfolyamokon kellene elsaj átí
tani. Alapfoko n az isme retanyagnak tartalmaznia kell a kol

poszkóp ia módszerét, az alapvető kolposzkópos képek ismere
té t, a ko lposzkópos leletek szemléltető rajzon való ábrázo lását, 
a ko lposzkópos fényké pezést (kolpofotográ fiát), az a lapvető 

kórismézés i módsze reket és a ko lposzkópiai osz tályozás t. 

festődik meg j ódda l. A hengerhám , illetve a kóros hám nem 
tartalmaz glikogént, s ezé rt nem festi meg a j ód. A pró ba akkor 

pozi tív, ha mah agó nivörös sz ín alakul ki. Az elszíneződés mér
téke arányos a sejtekben lévő glikogé n men ny iségéve l. A szín 

10 percen belül eltűnik. Mive l ez a próba csupá n a szövetre j el

lemző glikogénhiányt deríti fe l, a mai klinikai gya korlatban 
kor látozo tt a sze repe. Seg ít a még nem keze lt bántalom méh

nyakon kívü li határainak meghatáro zásá ban; a rákmegelőző el

vá ltozáso k és a humán papi lloma vírus (HPV)-fertőzés megkü
lönb öztetésé ben (a foltos jódfe lvétel valószínűbb, ha a kóros 
hámelváltozás t HPV okozza); va lamint az olya n jó ddal nem 

festődő terü letek k imutatá sában, mint a vékony szaruso dás, há

mátalak ulások, a tünetme ntes hüvelygy ulladás vagy a vá ltozás 

kora utáni öszt rogén hiány. 

ELEMI KOLPOSZKÓPOS KÉPEK Léteznek b izonyos elem i kol

poszkópos elvá ltozáso k, amelyeke t fel lehet ismerni, s eze k ké
pezik a helyes kolposzkópos kórisme alapját. A következőkben 
az ilye n alapvető mintáza tokat ismertetjü k. 

BOHOLY (VILLUS) Ez a hengerhám alapegysége, átmérőj e 

A KOLPOSZKÓPOS VIZSGÁLAT A ko lposzkó pos vizsgá lat magá - 0, 15- 1,5 mm, ece tsavva l enyhé n, j óddal ped ig nem festődi k. 

ban fog lalja az élettani sóo ldatos, híg ított ece tsavas és a Schil-
ler-fé le jó dpróbával történő vizsgálatot. MIRIGYNYÍLÁS (GLANDULAR OPENING) A he ngerhám pótlásá nak 

é lettani szöve táta lakulásos (me tap lasia) folyama ta sorá n az új 

SÓOLDATOS PRÓBA A sóo ldatos próba a méhnyak háma latti ér- laphám nyelvecs kéi összefo lyhatnak , és mir igynyí lásoka t vagy 
sze rkeze tére derít fényt, zöld színszűrő és nagy fokú nagyítás al- j áratokat (crypts) alkothatnak, amelyeke n át láthatóvá vá lnak a 

ka lmazásáva l. Miut án vattával eltávo lítjuk a nyá kot, a méhnya- mirigyhám bo lyhok. A mirigynyílások a szabá lyos átalakulási 

kat sóo ldat"tal átmoss uk. A haj szálerek sötétebbn ek látszanak, sáv a lapvető je llegze tessége i. 

j ól elkülö nülnek a környezettől, s egyértelműek a köztük lévő 

távolságo k, valamint a kü lön féle érmint ázatok (5). Napja inkban TÖMLŐ (CYST) Ami kor hengerhám szigetek fölé laphám kúszi k, 

sok kolpo szkópos vizsgá ló hajl amos elhagy ni a sóo ldat baszná- azo kat lezá rja, és a mirigyhám sejtek meg tartják nyáktermelő 

tatát , minthogy a megvá ltozo tt felsz ínszerkeze t legtöbb fontos képesség üket, különféle méretű aboth-tömlők alakulhatnak 

vonása és rész lete ece tsav alkalmazásáva l is kimutatható. ki. A tömlőket fedő laphám, amely j óddal általában nem vagy 

ECETSAVAS PRÓBA Az ecetsavas próba (3-5% -os vizes oldat) el
távo lítja a nyá kot és a sejtt örme léket; az erek össz ehú zásáva l 

és a papill ák vi zenyősítésével létrehozza a sza bályos henger
hám j ellegze tes halvány, szőlő fürtszerű megje lenését, illetve 

a kó ros hámelváltozások sajá tságos fehéres megje lenését. Az 
ilyen háme lvá ltozáso k más- más ütemb en j elentkeznek. A hen

ge rhám elváltozása i korán megje lennek, az ece tsavfe hér elvál
tozások később vá lnak nyilvánva lóvá , s ugya nez érvé nyes a 

klinika ilag nem fel ismerhető HPV-fertőzésre. Cartier ( 1) meg

állapít otta, hogy „kó ros hám ese tén m inél többet várunk és mi

nél több ece tsava t alkalmazunk , az elvá ltozások annál fel
tűnőbbek, mive l az ece tsav a kóros hám egy re mélyebb réte
ge ibe hatol be". 

JÓDPRÓBA A j ódpróbát Schiller (6) veze tte be a rák kora i kór

ismézésé nek seg ítésé re. A pozi tív jó d- vagy Sch iller-próba 
a glikogé n j elenlété t mutatja ki. A nemi érettség időszakában a 

többrétegű laphám középső sejtr étegé ben tartalmaz glikogé nt. 
A sorvad lap hám, mely nek középső rétege nagyon vékony 

vagy egyá ltalán nincs , nagyo n gye ngén vagy egyá ltalán nem 
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csak rész ben festődi k, gya kran szabályos érhá lózato t mutat, k i

tágult , de nem rendellenes véredényekke l. A felsz ín átszúrása 
nyom án sűrű nyák távozik. A Naboth-tömlők is a szabályos 

áta lakulás i sáv a lapvető megnyi lvánulása i. 

KÖRÜLÍRT FELRAKÓDÁS (PLAKK] VAGY CSOMÓ (LUMP) A mozaikmin

tázat elemi képét kö1iilírt kerek, ová lis vagy sokszögű felra kó

dások (plakkok) alko~ják, amelye ket ereke t tartalmazó kötőszö
veti sövé nyek határo lnak. Lehetnek laposak vagy kiemel kedők, 

ece tsavva l festődnek, de j ódda l nem. 

SZEMÖLCS (PAPILLA) Ezt a kis, vö rös tetejű kie melkedés t a hám

szöve t felszínébe behato ló, j elentősebb nagyságú vére dény ké
pez i. Ez a pontozo ttság (punctation) alapegység e. A papillák 
kö1ii lírt te1ii leteken találhatók, ame lyek ece tsav ra fehére k és 

j ódnegatívak. 

EGYENETLENSÉG (ASPERITY} Az egye netlenség kics iny, 4- 5 111111 

átmérőjű kiemelkedés , közepén értenge llye l. Minden előkészí 

tés nélkü l j ól látható, de az ece tsavas mosás után az értenge ly 

kevésbé feltűnő. Az ecetsava t erősen, de a j ódot csak mérséke l-
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ten vesz i fel. Lehet egyed i, vagy előfordulhat többszöröse n. 
A HPV-fcrtőzés egy ik elem i ismé rvének tekinthető . 

FOLT (PATCH) Apró, gombostű fej nyi pontok kissé kiemelkedő 

tömege. Ecetsavva l ki fejeze tten, j óddal gye ngé n festődik, a hü
ve lygy ulladás alapvető kolposz kópos megje lenése. Foltok kí

sérhetik a HPV-fertőzést is (fehér kolpiti s). 

PÖTTY (Don Kis, néhány mm átmérőj ű, bővérüséggel j ellemez
hető terület, me lyet függőleges hajszálér hurkok képeznek. Kü

lön ecetsav-o ldatos előkészítés nélkü l is látha tó, a j ódot folto
san veszi fel; a hüve lygy ulladás (vö rös kolpi tis) alapvető képi 

megje lenése . 

PONTSZERŰ VÉRZÉS (PETECHIA) Kics iny, j ó l körülhatárolh ató, ki

emelkede tt, hámalatt i, kerek vagy ová lis, ba rnásvö rös terület. 

Az ece tsava t je llegze tese n nem veszi fel, Lugo l-o ldattal mosva 

azo nban még j ól látható . Az endome trios isra j e llemző. 

VÉREDÉNYEK orrnál sóol dattal mosv a és zö ld színszűrővel 

nézve a méhnya k véredénye i jobban elválnak a környezettől. 

Az ece tsav alkalmazására bekövetkező érössze húzódás nyo

mán kevésbé lesz nek feltűnőek. A Lugol-o ldat megszünte ti az 
érmintáza t felismerhetőségét. 

KIMARÓDÁS (EROSIO) Laphám nélküli , körülírt terület, sem ece t
savval , sem jó ddal nem festődi k. 

A KOLPOSZKÓPOS ELVÁLTOZÁSOK SZEMLÉLTETŐ ÁBRÁZOLÁSA 

A kolposzkópos leletek szem léltető rajzoko n (d iagra mmoko n) 
va ló ábrázo lására minden alkalomma l szükség van, ha kol

poszkó pos fénykép nem áll rendelkezés re, azért , hogy 1. j elezni 
lehesse n a rendellenesség helyét , je llegét, kiterje désé t és a lap

hám-henge rhám átme net (sq uamo-col umnaris j unctio, SCJ) 

helyzetét , 2. meg határoz hassuk a kórszöve ttanász számára 

a kimetszés pontos helyé t, 3. tanácso kkal szo lgá lhassunk más 
orvosok nak a rendellenesség jellegéről és a szükséges keze

lésről, 4 . és meg határoz hass uk a betege k ellenőrzését, követé
sét. Car l ier ( 1) ajánlása sze rint a szem léltető raj zot mind en 

egyes ese tben meg kell csinálni, még akko r is, ha készü ltek 
fényké pfelvéte lek , ,,mert a szeml éltető raj z kész ítése az egye t
len módj a ann ak , hogy tisztán és helyese n láss unk". 

KOLPOSZKÓPOS FÉNYKÉPEZÉS A ko lposz kópos fényképezés 
(ko lpofotográfia) né lkülözhetetlen, ha 1. tartósa n felhasz nál
ható adattáro lásra van szükségünk , 2. későbbi időben kell ta

nu lmányoz nunk a rende llenességet , 3. ellenőrizni kel l a sebé
sz i beava tkozás minőségét (qua lity co ntro l), és 4. oktatási cé

lokból is hasznos. A j ó kolposz kópos fénykép kész ítéséhez 
nem-fényvisszaverő, söté tített, bevo natos vagy müanyag hü

velytükröt ke ll hasz nálni, va lam int kézzel vagy lábkapcso lóva l 
müködtetett kioldót és jó minőségü színes filmet. Rosszul s ike-

A kolp oszkópia.fo11tossága a XXI. s~á~adba11 

ALAPVETŐ KÓRISMÉZÉSI FELTÉTELEK A rendelle nes háme lválto
zások kolposz kópos meg ny ilvánu lása i a következő mögöt tes 

tényezőktől függe nek: 1. a hámszövet érettségé nek változása i 
s az ezeknek megfelelő glikogé n- és fehérj eta11alom-vá ltozá

sok, 2. a fcdőhám vas tagságá nak vá ltozásai , 3 a kötőszöveti 

vérellátás és érrendsze r vá ltozása i. Fontos mutatók a követ

kezők: felsz ín, mintáza t, ecetsavfestődés, vére dények, haj szá
lerek közt i távo lság, szegé lyek, jódfestődés és a mintáza tok 

együt tes előfordulása. 

FELSZÍN A felsz ín lehet sima vagy ráncos. A ráncosság foka ál
ta lában megfe lel a bántalom súlyosságá nak, bá r érdesség és 

ráncosság HPV-fertőzés esetén is előfordu l. 

ECETSAVFESTŐDÉS A sza bályos többrétegű laphá m középső ré

tege sejtjeinek plazmá j a nagy menny iségü glikogé nt taii almaz, 

de kevés fehérjét. A kóros sej tek sejtplazmá j a nem tartalmaz 
glikogé nt, fehérjéket viszont annál bőségesebben. Az ecetsav

oldat hatására átmenet ileg összecsa pódna k a sejtplazma- fehér
j ék, s ennek köve tkezté ben az elvá ltozo tt hámszöve t át látszat

lanná vá lik, m íg a szabá lyos hámszövet nem vá ltozik, áttetsző 
marad, s nem takarj a el az alatta lévő kötőszövetet. Minél vas 

tagabb a laphám, és minél gazdagab b fehérj ébe n, aimál vasta
gab bnak, fehé rebbnek, át látsza tlanabbnak látszik a rendellen
esség , s minél fehérebb, minél kevésbé áttetsző a rendellenes

ség , aimál súlyosabb az e lváltozás . 

VÉREDÉNYEK Az erek mintázata a legfon tosabb tényező. Álta lá

nosságban elmondható, hogy a pon tozot tság, a mozai kosság és 
a szabálytala n (atípusos) vé redények a kóros háme lváltozáso k 
je lei. Minél nagyob b eltéréseke t mutatn ak az erek vá ltoza tos

ságai, annál sú lyosa bb az elvá ltozás. Nagyfokú durva rendel
lenessége k, kifejeze tten szabálytalan elosz tású pontozo ttság 
(vörös foltokban), és a dugóhúzó-e rek je len léte nem csak az in 

situ rákra utal, hanem az alaphártya áttörés, vagyis a mikr o

szkópos nagyságú (mikroinvaz ív) rák lehetőségére is. 

HAJSZÁLEREK KÖZTI TÁVOLSÁG A hajszále rek közt i szabá lyos tá
volság kevese bb mint 200 mikrométer. Ennél nagyobb távo l
ság kóros há melváltozás ra utal. 

SZEGÉLYEK A kolposzkó pos képe n látott szabá lytalan határ eny

hébb, az éles határ súlyosa bb rendellenességre utal. 

JÓDFESTŐDÉS A glikogén je lenlétének köszönhető jód fe lvéte l a 
hámszöve t érettségé t tükröz i. A részleges jódfe lvéte l enyhébb 
fokú elvá ltozásra uta l. 

A MINTÁZATOK EGYÜTTES ELŐFORDULÁSA Ez nem ritkaság, és mi

nél vegyese bbek a kolposz kópos e lváltozások , feltételezhetően 

a kóros hámelváltozáso k is anná l súlyosabbak . 

rül het a felvétel, ha a méhnya k nincs a hüvely tenge lyébe n, KOLPOSZKÓPOS OSZTÁLYOZÁS 1975-be n, Grazba n a Nemzet-

vagy ha egy nagy szüzhártya nyú lvány rész ben elfedi a tükör közi Méhnyak Kórtani és Kolposzkóp iai Szöve tség (l nterna ti-
nyílását, eltakarva a méhnya k o lda lsó részé t. onal Fede rat ion of Ce rvica l Pat hology and Co lposco py, 
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IFCPC) (7) felvetette, hogy a „szabá lyta lan áta lakulási sáv " 
(,,atip ikus tran szfo rmác iós zó na") fogalmának ki kellene ter

je dn ie valamennyi gyanú s mintázatra (mozaik, pon tozottság, 
fehér hámszövet, sza rusodás, szabál ytalan véredények), ame

lyek szövettani tisztázást igé nye lnek. A későbbi tanu lmányok 
során azonban kiderült, hogy a szöve ttani vizsgá lat az esetek 

egy jelentős részé ben nem igazo lt kóros hámot (cervica lis int

raepithelialis neop lasiát, CfN) , ezé rt az említ ett megne vezést 

többen pont atlann ak és félrevezetőnek ítélték. Az IFCPC külön 
,,Nómenklatúra-b izo ttságo t" állított fel 1987-ben, a Sao Pauló

ban megtartott Hatod ik Világkongresszuson. Ezt a bizottságot 
- Staíl dnük lt:tlé:vd - aa al bízták meg, hogy dolgozza ki a kol

poszkópia i leletek alap-kifejezés rendszerét, amely alkalmas rá, 

hogy leírja az ece tsav és j ódoldat alka lmazása előtt i és utáni 
ko lposz kópos elváltozáso kat. Másképpen: a ko lposz kóppa l lát
ható j ellegzetességekre kerestek leíró szakkifej ezés eket. A 

megbeszé lése k kezdetén lényeges néze tkü lönbsége k voltak a 

bizo ttság tagj ai közö tt. Majd nem három évny i vita után vég ül 

is kikr istá lyosodott az elnevezés rendszer, am elye t az IFCPC 
római , Hetedik Világkongresszusán fogadtak e l 1990-ben. 

Az átalakulás i sáv „a t ipiku s" (sza bálytalan) jelzőj ét elvetették, 

mert sokszor a szöve ttan i vizsgá lattal nem vo lt össz hangba n. 
Helyette elfoga dták az „abnormáli s" (kóros) kifejezés t azza l az 

indoklással, hogy ez a szó egyé rtelmübben ellentétes a ,J óin
du latú"- val (9) . Az új nemze tkö zi osztályoz ási rendsze r legfo n

tosabb előnye, hogy beveze tte a „kóros áta laku lás i sáv" (ab

normal tran sformation zone, ATZ) fogalmát, valam int egy 

,,enyhe és súlyos elvá ltozások" elnevezés ü fokozati rendsze rt, 

am ely a következő pontokon alapu l: 1. a felszín j ellege (lapos 
vagy sza bálytalan), 2. a hámszöv et fehérségé nek foka, 3. a vér
edények finomsága vagy durvasága, és átmérőjük nagysága 4 . 

a szabályos vagy szabályta lan moza ikos, illetve pontozott m in
táza t j elenléte, 5. a rend ellenesség éles vagy elmosódó határa. 
Ez a fokozati rendsze r hason ló volt ahh oz, am elyet Coppleson 
és 111/sai ( l 0) j avaso ltak 1986- ban, valamint az olasz ko lposz

kópiai osz tályozás hoz ( 11 ). 

Meg foga lmazás sze rint az „enyhe" ATZ olyan rendellenesség, 
melynek jellemzői : ece tsavra fehér, lapos hámszöve t éles kör
vonalakkal, ha pedig moza ik és pontozottság is észlelhető, ak

kor a véredénye k egyfor ma megje lenésüek . Az ilyen elvá ltozás 
Lugo l-o ldattal jó dnegatív. Az „atípia -index" alacso ny. A „sú

lyos" ATZ je llegze tességei a következők: kifej ezette n szabály
tala n felsz ín, megvas tago dott hámszövet, ame ly ecetsavva l 
erősen festődik. A rendellenes területet élese n megkü lönbözteti 

környezetétől a nagyo n fehér, nem átlátszó megjelenés. Kima
ródás (eros io) előfordulhat. Feltűnő, kifej ezett, vá ltozó kiterj e

désü pontozo ttság, eltérő átmérőjü és vastagság ú véredényekke l 

társulva nem ritkán látható, ame ly gya kran társul szembeötlő, 

változó mértékben sza bályta lan moza ikosságg al. Jelen lehetnek 
egyé 11elmüen szabá lytalan véredények, amelye k minél inkább 
sza bályta lanok és szokatla n formájúak , és minél nagyo bb a haj 

szá lerek közö tti (interkapilláris) távo lság, annál súlyosabb kó
ros hámelváltozás ra utalnak, és ha nagyo n feltűnőek, arra is 
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utalhatnak, hogy már megtö rtént az alaphá11ya (memb rana 
basalis) áttörése. Ezek a rendellenességek jó dnega tívak. Az 

,,atípia-index" összességé ben magas, kb. 70--80%. 

MIKOR MEGFELELŐ A KOLPOSZKÓPIA? A ko lposzkóp ia akkor 

mondható „megfelelőnek", ha a laphám-hengerhám átmenet 

te ljesen látható vagy láthatóvá tehető. ,,Nem megfelelőnek" 
akko r lehet é11éke lni , ha a laphám-henge rhám átm enet nem lát
ható telj ese n, am int az gya kran meg történ ik a menopauza után 
l évő nők ese tében. Előfordul, hogy elsőre nem telj es a látható

ság, de ha a méhnya k elülső, hátulsó vagy mindké t aj kát pálci
káva l (Q-tip) mozgatj uk , az laphám-henger hám átmenet a kol
posz kóp látóte rébe hozható. Ezenkív ül a Palmer féle po lipfo 

góva l ( 1 ), a méhnyak-tükrök kü lönfé le formáiva l ( 12) sőt akár 
a 2 órán át alka lmazott , nem-természe tes anyago kbó l álló, víz

szívó méhnyaktág ítóva l ( 13) is meg lehet nyitni a nyakcsato r

nát a kolp oszkópos megtekintés meg könny ítésé re. 

Ha a laphám-hengerhám átmenetet a méhnyak ajkak mozgatása 

vagy a méhnyak tükör alkalmazása ellenére sem lehet megfe
lelően kolposzkóppal vizsgá lni, a legtöb b szakteki ntély szer int a 

kórismézés cé ljából feltétlenü l el kell végezn i a kúpk imetszést 
vagy a méhnyakcsatorna kaparást. Ma az egyetlen követhető út a 

Hamoi, ( 14) álta l kifej lesztett mikro-kolpo hiszteroszkóppa l vég

zett mikrok olposzkóp ia. Azon kívü l, hogy ez módot ad a méh

nyak laphám sejtje ine k a szervezetben történő (in vivo) vizsgá la
tára, más gyakorlati indokok is szó lnak a mikroko lposzkó pia 

mellett: láthatóvá teszi a laphám-hengerhám átmenetet, amikor a 
kolposzkóppal ez nem lehetséges , és lehetővé tesz i a nyakcsator

nába nyúló ATZ vagy CIN felső határainak megá llap ítását a kúp
kimetszés előtt (a ClN mütét előtti kiterjed tségének megíté lése). 

A KOLPOSZKÓPIA OKTATÁSA Az eszmé nyi mó dsze r egyéves 

képzés volna egyetemi kliniká n, nagyo bb kórházban vagy on

kológ iai intézetben, ahol az orvosnak sok beteg vizsgála tára 
van lehetősége. Itt a gya kornok, egy oktató közve tlen felügye 

lete alatt, láthatná az összes rende llenes sejt-kenet tel beuta lt 
esetet, majd egye dül v izsgá lná őket, de az ese tj elentése it ellen

őrizné az oktató. A gyako rnok összeve thetné leleteit a ko lposz

kóp iában ugyancsa k j á11as kórszöve ttanász eredménye ive l. Az 

ok tatás i tervbe beletartoznának az idevágó kezelés i elj áráso k. 
Ezután a ko lposzkópos olyan klinikai környeze tben do lgoz na 

tovább , ahol szakértelmét az úja bb és újab b ese tek révén 
megőrizheti és elmélyítheti. 

A képzés olykor nehézsége kbe ütköz ik, mert a CfN-ese tek 

gyakorisága az i ntézettől és a betegek számától fi.igg. A gya

kornoko knak kedvét szeg heti az a tény, hogy ilyen hosszú 
időre van szükség , míg i smerőssé nem válnak szá mu kra a kü

lönféle kolposzkópos elváltozáso k. 

A videokolposz kópia bizonyos mérté kig egy más ik lehetőséget 

kínál, amennyiben l ehetőség van rá, hogy kiterj edt video

könyv tára t gyűjtsenek össze megfelelő okta tási anyagokbó l. 
A kolposzkóp iát a gyakorlatban a lkalmazók sz ínvonalána k 
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meg ítélésé ben haszno s lehet a videokolp oszkóp iás j ártasság i 

teszt ( 15) . A videós képzés i anyagoka t, illetve teszteket egy
szerűen és könnyen, pos tán el lehetne ju ttatni a képzendő orvo

sokhoz, és nem vo lna szükség a kol poszkó p iai oktatóklin ika 
ilyen hossz as látoga tására . Fontos azo nban rámutatni , hogy a 

ko lposzkó pos fényképek vagy „cerv ikogramok" kiértéke lése 
önm agá ban nem helyettes ítheti a betegek vizsgá latá val szerez

hető gyakor latot. Nem ad módot a különböző nagy ítási ará
nyok sze rinti értékelés re, sem a megje lenése k és az ecetsavfe

hér hatás tartósságá nak meg figye lésére, sem az érrendsze ri el
vá ltozáso k tanulmányozásá ra zöld szűrővel. 

A KOLPOSZKÓPIAI KÖZPONTOK sziNVONALA A kolposzkópiá

ban való jára tosság nak többfél e sz intje van. Az alapszint talán 
az , amelyre bárm elyik nőgyógyász képes a magá ngyakorlatá

ban, a szokványos vizsgá latok során. Több mint 30 éve mondta 
va laki, hogy „a nőgyógyász, aki nem használ kolposzkópot, 

olyan, mint a cs illagász, aki távcső nélkül figye li meg a cs illa
goka t". A sza kértelem következő szintjének az nevezhető, ami
kor a ko lposzkópiát a nőgyógyászati osztályon a nőgyógyászati 

vizsgálat kiegész ítéseként végz ik el. A legmagasa bb szintű kol

poszkópiai szakértelenmek azok a tapasztalt orvosok vannak 

birtokában, akik a klinikák vagy kórházi osz tályok kije lölt kol

poszkópiai egységé ben dolgozna k, s akikhez azokat a betegeket 
küldik , akiknél rendellenes sejt-kenetet találtak a méhnyak rák

szűrés során. A Méhnyakrákszűrö Program Javaslattevő Szer
vezete (Task Force 011 Cervica/ Cancer Screening Programs) 
( 16) 1982-es j elentése sze rint „a ko lposzkó piai viszgálatot nem 

a szűrés egy módszeré nek kellene teki nteni, hanem a rosszindu
latú dagana t előtti állapot, illetve a kora i méhnyakrák helyének 

meghatározásá t és kiértékelését szo lgáló fontos kórismézés i 

eszköz nek rendellenes sejt-k enetek esetében". Feltétlenül szűk

ség van a j ó l képzett és hozzáértő kolpo szkópos sza kemberek

re, akinek szakma i sz ínvonalát időrő l időre e llenőrzik. Az ilyen 
egység mellett mindig kell egy vezető fe lügyelőnek is lenni. 

MINÖSll:GELLENÖRZÉS A KOLPOSZKÓPIÁBAN A kolposzkópia 
színvonalát a következők alapján kell ellenőrizni : a szöve ttani 

kórisme szempontjábó l szükségesnek tartott kimetszések aránya, 

a súlyos rendellenessége k körülhatárolásána k kolposzkópiai pon
tossága, a CIN, illetve a HPV-fertőzés szövettani megerősítése . 

A BSCC P (British Society of Colposcopy emel Cervica/ Patho
logy) (17) előírása sze rint a szakértői szintű kolposzkópiai egy 
sége k kórismézés i szaké rtelmének megfelelő sz ínvonala a kö
vetkezőket köve teli meg: 1 . ahhoz, hogy j ártasságá nak sz intjét 
fenntartsa, a ko lposz kóposnak éve nte lega lább 100 új beteget 

kell megv izsgá lnia, 2. a súlyos rendell enessége k előrejelzésé

nek lega lább 70% -ban helyes nek kell lennie, 3. a szövet tan i 

vizsgá latra alka lmas kimetszések aránya legal ább 90%-os kell, 
hogy legye n, 4. a CIN szöve tta ni bizonyítása el kell, hogy érje 
a 85%-os arányt. 

VAN-E A KOLPOSZKÓPIÁT HELYETTESiTÖ EUÁRÁS A SZERVEZETT 

SZÜRÉSBEN? Többen támoga tják a cerv ikográfiát és a szpeku-
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loszkópiát, mint a ko lposzkópiát kivá ltó lehetséges módszert a 
szerveze tt szűrési programo kban. 

CERVIKOGRÁFIA A cervikográ fiát Stajl ( 18) veze tte be 198 1-ben, 

mint egyszerű és o lcsó kórismézés i módszert, ame lye t orvos 
vagy ápo ló is elvégez het. Lényege, hogy nagy felbontású fény

képet kész ítenek a méhnyakró l egy külön e cé lra terveze tt 
35 mm-es fényképezőgéppel. A képet továbbítj ák a kije lö lt 

központb a, ahol egy szakértő átvizsgá lja a nagy vetítővászon

ra kivetít ett diát, és eldönti, hogy jelentős méhnyak- megbete

gedésről van-e szó. A cerv ikográfia kórismézés i feltételei 
ugyanazo k, mint a kolposzkópiában hasz nálatosak: ece tsavfe 
hér festődés, véred ény-mintáza tok (moza ik, pontozo tt, rendel

lenes), felszínmin táza tok , az elvál tozáso k szegé lye i, a haj szá
lerek közti távo lságok. Érdemes megjegyez ni, hogy a cervi
kográfiában mikromé ter pontosság ú mérése k végezhetők, míg 

a ko lposzkópiában a haj szá lerek közti távo lságo t 250 mikro 
méter alatt csak becs ülni lehet. 

A cervikogram ok osztályozása : 1. szabályos (norma !), itt a lap

hám-hengerhám átmenet te ljes mértékben látható, és kóros 

rendellenesség ninc s, 2. szabálytalan (aty pical), ez ese tben a 
következő mintáza tok va lamely ike látható: a. HPV-fertőzésre 

utaló rendellenesség van, de az átalakulás i sáv területén kívül , 

b. elmosó dott szélű, lapos, az előretoluló henge rhám szé lén el
helyezkedő fehér laphám szab ályos mozai kmintázattal vagy 
anélkül, elmosódott szé llel, c. nem j ellegze tes fehér laphám, 

3. pozitív, am ikor ecets avfehér rendellenesség látható moza i
kos, pont ozott vagy szabálytalan érmint áza tta l, 4. nem meg fe

le lő, amikor a laphám-h engerhám átmenet nem teljesen látha

tó, és 5. hibásan kész ített, ha a cerviko gra m nincs j ól beá llítva. 

Minden poz itív és 3. fokozatú rendellenes ese tet kolposzkó

piai vizsgá latnak és cé lzott ki metszés nek kell köve tnie. A cer
vikográfiát úgy kell felfogni , mint a sejt szűrés kiegészítő, se
gítő esz közét , ame lynek célja a hamis negatív Papanico laou

kenetek arányá nak csökke ntése, vagy mint k iegészítő kivizs
gá ló módsze rt az alacso ny-fo kozatú laph ám sejt elvá ltozáso k 

értéke léséhez . Az eljá rás hasz nos lehet olyan fö ldrajz i térsége 

ken, ahol nem áll rendelkezésre megfelelő ko lposzkóp iai sza k
értelem. Mind amellett a hamis poz itív lele tek nagy aránya 

( 19) és nem megfelelően készített cervikogra mok gya kori 

előfordulása (20), főleg a vá ltozás kora utáni nőknél (2 1-22) , 
ahol a laphám-h enge rhám átmenet gyakran a méhnyakcsa tor

nában helyezkedik el, megnöve li a kolp oszkó piára szoruló ese
tek számá t, s emiatt lényeges en megnőnek a szürési program 
kö ltsége i. 

SZPEKULOSZKÓPIA A szpeku loszkóp ia az ún. ,,fejlődő országok
ban méhnyakrá k szűréshez alka lmazott kis tech11ikaigényű 

(low-tech) módszerek" egy ike. Az első ilyen módsze rt Stjerns
warc/ és mtsa i (24) j avaso lták 1987 -ben: a méhnyak egyszerű, 

szaba d sze mmel való megtek intését. De amint Wesley és mtsai 

(25) nemrég iben beszá moltak ró la, a segédesz közö k nélküli 

megte kintés ö1mrngában nem mondható a méhnyakrákszűrés 
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megbízható módjának, sem a kenetkészítés t megelőző elfogad

ható elő-szűrési eljárásnak . A második ilyen módsze r a szpe ku

loszkópia (26-28), vagy is a méhnyak sza bad szem mel való 

megtekintése ece tsavoldat alkalmazása után (29-30). 

A szpeku loszkó pia o lya n vizsgá ló módszer , mely kemolumi

neszce nciás elj árássa l azo nosítj a a méhnyak ecetsavfe hér terü
leteit. A Papan ico lao u-kenet levéte le után az e ljárás a köve t

kező: a méhnyakat lega lább kétsze r 5%-os ece tsav o ldatban 

fürdetik , majd aktivált kékesfe hér, kemol umineszcens fényfor
rást alkalmaznak (a „Specul ite"-o t - Try lon Corporati on, Tor
rance, Kali fornia , USA), me lyet a hüvelytükör felső ajk ának 

belső oldalára erősítenek. A helyi ség fő fényforrását eloltják, 
és a méhnyakat nagy ítón át (ötszörös nagyítással) megtekin tik. 

A próba pozitív, ha ece tsavfehé r rendelle nességet ta lálna k, ne

gatív, ha ilyen rende llenesség nin cs. Azokat a betege ket, akik
nél látható az ece tsavfehé r terület , ha mód van rá, kolposzkó
piára küld ik. Ha a szpek uloszkópia és a Papan icolao u-ke net 

negatív eredmé nnye l j ár, az asszony t csak a szokásos módsze

rekk el követik . 

A szpekulo szkó piá nak lehet ném i önálló szerepe, mint elsődle

ges szűrési módsz ernek, ame lyet az általános orvos haj t végre , 

vagy olya n helyze tekben, ahol hiányza nak a sejttani szűrés 

megfele lő lehetőségei , de a je lek sze rint inkább csa k a kolposz
kópia kiegés zítésé nek tekinthető . 

VAN-E JÖVŐJE A KOLPOSZKÓPIÁNAK? Napja inkba n a köve t
kező érvek szó lnak a ko lposzkóp ia mellett: 1. tisztázza , hogy 

létez ik-e a sej t-ke net vizsgá lat alapján gya nított rende llenes
ség, és ha igen, megá llapítja a helyé t, je llegé t és kiterj edésé t, 2. 

lehetővé teszi a cé lzott kime tszés elvégzésé t, így el kerülhetők 

a vak tába n és feleslegesen végre hajtot t kimets zések , 3. le

hetővé teszi a keze lés megfelelő k iválas ztását mind jóindu latú, 
mind a kóros méhnya ki rendelle nessége k ese tén, kivá ltkép p a 

C[N megfele lő, hagyomá nyos keze lésé t illetően, 4. módot ad 
az egész alsó női nem i szerv rendszer tanu lmányozására a hü

vely és a szeméremte st megfigye léséve l együtt , 5. megkönnyíti 
a kóri sme felállítását, és lehetővé tesz i a kóros háme lváltozá

sok mia tt keze lt betege k követését . 

Minde zek miatt a kolpo szkóp ia nélkü lözhetetlen eljárás, sok

kal inkább az, mintsem hatvan évvel ezelőtti e lső alka lmazói 

gondolták vo lna. Néme ly úttörők eredet i művei és sok új abb 
vizsgá lat nyomán a HPV-t, a nemzőszervi függö lyös elváltozá
soka t okozó, rég isme rt virust ma a mé lmyakrák kia lakulásáé 11 

is fe l e lősnek tek intik. Érzéke ny sej tbiológia i módszerekkel 
sikerü lt kimut a111i, hogy a HPV bizonyos rákkeltő típusa i 
(a HPV 16 a leggyakor ibb) a méhnya krákos esetek nek kb . 

95%-áéit fe lelősek (3 1 ). A Nemze tközi Rákkuta tási Progra m
ügynökség az embe1t érő rákkeltő kocká zatok felmérése során 

megá llapította, hogy a HPV 16 és a HPV 18 embe rben rák
keltő, a HP V 31 és a HP V 33 valószínűleg rákkeltő. Más HPV 

fajták, amelyeket a köze pes kocká zati tényezők csopo 1tjába so

rolnak , talán rákke ltők lehetnek, s csa k a HPV 6 és a HPV 11 
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nem okoz emberben rákot (32), noha fele lős a nemi sze rvek 

függö lyös elvá ltozása iért (p l. hegyes függö ly). 

A kísérleti állatokon , majd embereke n is végzett előzetes ta 

nulmányok azza l biztatnak, hogy ki lehet dolgoz ni o lya n 

védőoltásokat, ame lye k arra se rkentik az immu nre ndszert, 
hogy ta láljá k meg és pusztítsák el a HP V-ve l fertőzött sejtek et 

- ezek az o ltáso k szo lgálhatják a ke zelést, de a betegség me
gelőzését is. A Nemze ti Egészség ügy i Intézetek Konszenzus

fej lesztő Értekez letének a méhnyakrákró l közzé tett egyetértő 
megá llapítása sze rint „a méh nyakrák elmé let ileg megelőzhető 

és kezelhető a HPV-o ltáss al (HP V vacci ne therapy) , és ez a 

ku tatás azt ígéri, hogy lényegesen csökkent i ennek a betegség

nek a kihatása it" (33). 

Ha a HPV elleni megelőző védőoltás ígéretből valósággá válik, 

a ko lposzkóposo k és a sej ttani sza kemberek hivatása a múlté 
lesz, a mélmyakrák szűrésre ped ig mint az orvostörténet részére 

fogunk emlékez ni . 
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ADALÉK Bősze Pé1er d1'. A Nőgyógyászali Onkológia főszer
kesztője, Budapesl 

De Palo dolgozatábó l egyértelműen kicseng, hogy a ko lposz

kópia j elenleg még nélkü lözhete tlen vizsgá lómódsze r a méh

nyak elvá ltozásainak, gyullad ások, rákmegelőző állapotok és a 

korai méhnyakrák kórismézésé ben, és jelentősége van az alsó 
nem i szervek egy éb elváltozása inak tisztázásá ban is. Az is ki

tűnik, hogy a világ nyugati részé ben a kolposzkópiát nem szű

résre hasz nálják , han em máso di k lépésként olyan assz onyoka t 

vizsgá lnak, aki knél a szű rés során kóros sej t-keneteket ta láltak; 
azaz, itt a ko lposzkópia az ún. ,,triagc" része. Nálun k a kol

poszkópia a méhnyakrák szűrés egy ik módsze re. E1mek értékét 
sokan vitatjá k, e lsősorban azé rt, mert sok a hamisan poz itív 

vizsgá lati eredmény, annak minden lelki és gyako rlati hátrá
nyával, feles leges műtétek végzéséve l. A szerző ennek ellenére 

egyetért a Kollégium állásfog lalásáva l, és úgy vé li, hogy a 

megfe l elő nőgyógyászati vizsgá latho z a kolposzkó pos v izsgá

lat is hozzá tartozik; gyakorlatában nincs nőgyógyászati vizsgá 

lat ko lposz kópia nélkü l. A ko lposzkó pos vizsgá lat i eredmé
nyek é11ékelése és az a gyakor lat , amely a ko lposz kóppal látott 
elváltozás ok tová bbi azo nnali szövettan i tiszt{1zásá t illeti , fel

tétlenü l feliilbírál atra szorul. Ez azonb an meghaladj a ennek a 
hozzáfüzés nek kereteit. 

Nagyon figye lemre méltók de Pa lo dr. szavai a ko lposzkópiai 

képzést és tanulá st illetően. Ez nem egy o lyan vizsgá ló mód

szer , amit csak úgy mellesleg el lehet saj átítani, vagy egye tlen 
tanfol yamon megtanu lni. Hosszú gyakorlatot igé nye l, a vizs
gálato k eredményességé nek fo lya matos ellenőrzése mellett. 

Biztos, hogy egy „mindenk i kolposzkópizál" országban a tu
dás, tapasztalás szé les határok között változik, és lehet, hogy 

legtöbbször a lega lacso nyabb sz intnek felel meg . A felsz ínes 
tudás veszé lyes, és ez a ko lposzk ópi ára is vonatkoz ik. 

A kolpo szkópo s elváltozáso k elnevezése i körül még sok ellent

mondás van . Kezdetben a német és latin kifej ezése k terjedte k 
el, és ezeket csak az utóbbi évtizedekben vá ltották fel az angol 
megjelölése k, tükrözve, hogy az orvosi iroda lom és sza kma 

nemzetköz i nye lve az angol. Ez teljesen helyénva ló; kell egy 

közös nyelv a nemzetköz i érintkezésbe n, kapcso lattartásban. A 
foga lmak pontos körülhat áro lása is elengedhetet len, és erre, 

mint az de Palo munkájábó l is kiderül, komoly nemzetköz i 
erőfeszítések történtek. Téves lenne minden ország nak saj át 

meg határozásokat megfoga lmazni , áttekinth etetlem1é tenné a 
helyzetet, és nagyon sokat ártan a. A közös nye lv és a közös ér

telmezés a határo k nélküli kutatás és orvos i gyakorl at elenged
hetetlen része . Ez azonban senm1ilyen körülm ények közö t1 

nem veze thet a haza i nye lv elsorvasz tásához. A ma orvosának 

fele lőssége a magya r nye lv megőrzése, művelése, amely csa k 

a magya r kifejezése k hasz nálatáva l érhető el. A „Nőgyógyá

szati Onk o lóg ia" is ennek sze llemébe n szerkesztődi k. Felada
tunk , hogy a nemzetköz i elnevezések magya r megfele lőit meg

találjuk , és azt egységese n értelmezve használj uk. E1mek tuda
tában, az alábbiakban egy j avas lat sze repel a ko lposz kóp iában 
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hasz nálato s kifejc zésé k magyarra fordí tására. A „ko lposz kó

pia" és ez t a szó t magában fogla ló elnevezések magyarra for

dítása nehézkes nek tűnik, a szerző nem vállalkoz ik rá. Hang

sú lyozzuk , hogy az a lábbi java slat megv itatást igénye l, és csak 

elfoga dása után tekinthető álta láno s haszná latra jogosultnak. 

A szerkesztő nagy örömme l venné, és rendkívü l megtisztelve 

érez né magá t, ha a ko llégák vennék a fáradságot és e lküldenék 

Carc inoma in situ (C IS) Laph ámon belü li rák 

Mi cro invasive Mikros zkópos nagyságú rák 

carc inoma 
Adenocarc inoma in situ Miri gyhámba n elhelyezkedő rák 

(AIS) 

Metap lasia 

Exo phytic condy loma 

javasla ta ikat , megjegyzéseike t. Fiat condyloma 
Atrophy 

Szövetátalakulá s 

Hegyes függöly 

Lapos függö ly 

Sorvadás 

A KOLPOSZKÓPIÁBAN HASZNÁLATOS ANGOL SZAKKIFEJEZÉSEK Ulccr Fekély 

JAVASOLT MAGYAR MEGFELELŐI Eros ion Kim aródá s, hám fosz tot t terü let 

Hengerhámo sodá s (hengerhámmal 

fedett külső méhnyak) Angol szakkifejezés Magyar megfelelő 

(rövi d ítés) (rövidí tés) 

Colposcop y 

Satisfactory 

Unsa tisfac tory 

Col poscope 

Co lpofotograp hy 

M icroco lposcopy 

Cc rvicog rap hy 

Ce rvicogra m 

Spec ulosco pia 

Spec iali st .. 

Ectoce rv ix 

Cc rvc ica l canal, 

endo ce rvix 

Sa line test 

Ace tic-aci d test 

Sc hill er-test / Iod ine test 

Cyto logy 

Pap-test 

HSIL (h igh-grad e 

squamou s 

intra ep ithe lial lesion) 

LSIL (low -grad e 

squ amo us 

intra epithe lial les ion) 

ASCUS (atypica l 

squamou s ce ll of 

undet ermin ed 

s ignifi ca nce) 

Orig inal squamou s 

ep ithel ium 

Co lumnar epithe lium 

Dysp lasia 

Cervica l intrep ithelia l 

neop lasia (CIN) 
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Kolpo szkópia 

Megfelel ő 

em megfelelő 

Kolposzkóp 

Kolpo szkópo s fényképe zés 

M ikro -ko lposzkóp ia 

Fényképes méhn yak viz sgálat 

A mé hnyak ábrás/ fényképes 

megjel enítése 

Tükrös-megtek intés 

Kolposzkó pos sza kem ber, 

ko lposzk ópos 

A külső méhnyak 

Nyakcsa torna 

Sóo ldatos próba/vizsgá lat 

Ece tsavas próba /vizsgá lat 

Sch iller-próba , jódpr óba , 

lugo l-vizsgá lat 

Sejt -kenet, sejtt an 

Papa nico laou-kenet 

Nagykock áza tú lap hámo n belüli 

e lvá ltozás (NLBE) 

Kiskockáza tú laphámon belül i 

elvál tozás (KLBE) 

Nem-me ghatározott kocká zat ú 

szabá lyta lan laphámsej t (N KSzL) 

Ered eti laphám 

Hengerhám 

Kóros hám 

A méh nya k rákmegelőző állapo ta 

Ectopium 

Villus 

C1ypt 

Glandul ar open ing 

Cys t 

Naboth cysts 

Lump 

Papilla 

M icropap illary 

Plakk 

Patch 

Dot 

Petechia 

Asperity 

Tra nsfomrntion zone 

(TZ) 

Boholy 

Járat 

Mi rigynyí lás 

Tömlő 

Naboth-tömlők (tüsző) 

Csomó 

Sze mölcs 

Mikro- szemölcsös 

Körülí rt felrakód ás 

Fo lt 

Pött y 

Pontszerű bevérzés 

Egyenetlenség 

Átal aku lási sáv (ÁS) 

Aty pica l transformation Szabá lyta lan áta laku lási sáv 

zone 

Abnorma l 

trans formation zone 

(ATZ) 
Squamo-co lumnar 

j unc tion (SCJ) 

Kóro s áta laku lási sáv (KÁS) 

Laphám -henge rhám átmenet 

(LHÁ) 

Ab norma l co lposco pic Kóros kolpo szkóp os elváltozások 

findin gs 

lodine negative 

epithe lium 

Ace tow hite epith el ium 

Den se acetowh ite 

epithel ium 
Flat/microcon vu lated 

Jód negatív laphám 

Ece tsav fehér laphám 

Vaskos ece tsavfehér laphám 

Lapo s/egyene t len ecetsavfc hér 

lap hám 

Puncta t ion (punctuat ion) Ponto zottság, ponto zott mintá zat 

F ine/coarse punc tation 

Mosa ic (patt ern) 

Fine/coars mosa ic 

Aty pical vesse ls 

lntercap illa1y d istance 

Leukop lak ia 

Thin/th ick leucop lak ia 

Finom/d ur va pontozottság 

Moza iko sság , moza ik mintáza t 

Finom /dur va moza ikosság 

Kóros érrajzo lat 

Haj szá lerek közö tti távo lság 

Fehér fol t 

Vékony /vastag fehér folt 
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Exc isional therapy 
Conisation 

Co ld-knifc 

Loo p exc ision 
(d iathermy loop) 

Largc cxc ision of the 
TZ (LETZ) 

LEEP (loop 

electros urgica l 
excision proc edur e) 

Kimetszés es kezelés 

Kúpkimet szés 

Hideg-kés 

Hurokk imetszés 

Az átala kulási sáv hu rok kimetszésc 

Huro kkimet szés 
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Colposcopically dircc ted Ko lposzkóppal irány ított kimetszés 
biops y 

Sec and treat 

Abla tivc ( destrnct ive) 
thera py 

Laser vapo risation 
Cryo surgcry 

Electrncaute ry 
Surgical marg in 

,,Lásd és keze ld" (e lv) 

Szöve tpusztításos kezelé s 

Lézer gőzö l ögtetéses keze lés 
Fagyasz tás 

Elektromos ége tés 

Seb szé l, sebész i szél 
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