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A méhnyak sejtkenet szűrővizsgálat, amelyet G. Papanic o laou 
1940 -ben a lkalmazott elsőként a méhn yakrák megelőző 

állapoto k fe lderítésére , a méhn yakrák előfordulását világszer te 

csö kkente tte. 

Az anyagvétel terén kezde tekben alkalmazott vattatampon 
helyett számos , igen jó minőségű anyagvéte li eszköz, ún. cyto
brush került beveze tésre, me lyek haszná lata során több és jobb 
minőségű sejtet lehet nyern i a vizsgálat cé ljára. A kenetkész ítés 
hagyomány os módszere helyett, illetve mellett az 1990-es évek 
elejétő l kezdve , egy új módszer került kidolgozás ra az ún. 
„Thinpr ep PAP-test", melynek során a kenetvéte li eszköz t 

rögzítő fo lyadékot tartalm azó edénybe helyez ik, az eszközről 

a sejt ek a folyadékba kerüln ek, majd egy különleges vákum 
módszer segítségéve l a sejteket egy szűrőre, majd innen egy 
vékony rétegben a tárgy lemez jól körülírt helyé re juttatj ák. En
nek során több, és j obb minőségű sejt et ta11almazó kenetet le

het készí teni . 

Minde zen új módszerek alkalmazása mellett is, sajno s előfor

duln ak álnegat ív ill. álpozitív esetek , melyeket folyamatosan 
alkalmazott minőség ellenőrző vizsgá latokkal lehet és kell 
egyre csökkentenj, illetve a lehetőségekhez mérten megszü n
tetni. Az álpozitív esetek kiszűrése érdekében a sejtk enet vizs
gá lat során pozitívnak bizonyu lt eseteket folyama tosan össze 
ke ll hasonlítani a szöve ttani vizsgálatok eredményéve l (,,cyto
histo kore lláció"). Eze n összehasonlító vizsgá latok elvégzésé 
nek megkönnyítése cé ljábó l ajánlatos lenne, hogy a sejtk enet 
szűrés illetve az ilyen j ava llat alapján elvégze tt vizsgálatok egy 
intézmé nyen belül történjenek. A minőségell enőrzés másik 
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módszere az álnegatív esete k kiszűrését célozza meg, és e1mek 
érdekében az lntemac ional Acade my of Cytology uta sítása 
szerint a válogatás nélküli nega tív sejtk enetek legalább 10%-át 
újra ke ll szűrni. Vita tárgyát képez i, hogy mi a megfele lőbb 

módszer, a negatív esetek 10%-á nak véletlenszerű újraszürése 
vagy az. ún. veszé lyezte tett népesség cé lzott új raszűrése. Az 
újraszürés történhet részben hagyomá nyos módszerre l vagy 
gépi újraszűréssel (PAPNET SYSTEM). Magyarországon ma 
még a gépi újra szürésnél alkalmasabb módszernek tünik a ha
gyományos módon va ló újra szü rés , mive l alkalm as gép nem 
áll rendelkezésre , illetve igen költséges. A helyese n alkalma
zott minőségellenőrzés lehetőséget nyúj t a tévedések okának 
felderít ésé re: rossz minta vételi módszer, nem megfelelő esz
köz, rossz anyagfe ldolgozás, assz isztens illetve laborató rium i 
hiba , hibás kenetvé tel, téves sejtt ani kiértéke lés, stb. ; annak 
érdekében, hogy a hibákat ki lehessen küszöbölni , és hogy a 
szürővizsgálatok egyre hatékon yabbak legyenek. 

BEVEZETÉS A méhnyak sejtv izsgá latot első alkalomm al egy 
európai menekült , George Papanicolaou (1) alka lmazta 1940-
ben az Egyesü lt Államokban. Az 1950-es éve k fo lyamán már 
számos európai ország elfogadta ezt az eljárást , és a 60-as évek 
elej ére több szerveze tt szűrőprogram működött a különböző 
országokban. 

Ellentétbe n a manapság beveze tésre kerülő új szűrővi zsgála

tokkal, a méhnyak sejtvi zsgá lat (sejtkene t, Papanicolaou kenet, 
Pap -tesz t) kifejlesztésének idején még nem követelték meg 
egy eljárás hatásosságána k bizonyításá ra a találomra csopor
tosított (randomi zált), ellenőrzött kísérleteken alapuló bizonyí
tékokat. Nagyo bb számú népessége n alapuló vizsgá latoka t 
nem végez tek. A szűrés hatásosságának vizsgá latára összeha
sonlítá st kellett végez ni Skandináv ia azo n országa iban , aho l 
szé les körben folyt szerveze tt szürés (Dánia, Finnor szág , Iz
land és Svédország) szemben Norvég iáva l, ahol a szűrés igen 
kezdetleges állapotban volt (2) . Azokban az országok ban, ahol 
jól szerveze tt szűrés folyt, a méhnyakrák előfordulásának 

csökkenése egyértelmű bizonyítást nye rt, szemben No rvégiá 
va l, aho l az előfordulási arány nem változott. Ez a vizsgá lat 
vá lt a szervezett méhnyakrák szürés hatásosságá nak klasszikus 

bizonyítékává. 
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Patnick J 

A SZŰRÉS HATÁSOSSÁGA A találomra csopo 11os ított, ellenőrzött 

vizsgá lati eredmények hiánya nehéz örökséget hagyo tt ránk. 
Néhányan manapság kétségbe vonják a szerveze tt méhnyakrák 
szürés hatásos ságát, és va lóban az ezt bizonyító vizsgá latok 
elvégzése ma már erkölcstelenne k tartha tó. Az egysze ri vagy 
sorozatban végzett sejtk enet vizsgá lat érzékenységé t és pon
tosságát a kísérlete k hiányá ban a megfigyelt adatok alapján 
csak megbecsü lni lehet. 1986-ban a Nemzetközi Rákku tató 
Intézet (IARC) Hakama, Miller és Day (3) sze rkesztésé ben 
„Méhnyakrák szürés" címmel köz leményt j elentetett meg. Ez a 
köz lemény összefog la lja a világszerte e lvégzett kísér leteket, és 
következtetéseket von le, melyek lehetővé teszik a módszer 
hatásosságának megbec sülését. Minda zonálta l a szűrővizsgálat 

elvégzésé nek gyako risága és a szűrés megkez désének ideje 
maradt a szürés legv itato ttabb pontja. Ezenkívül, mind a kenet
vétel, mind a leletek egységes ítése csak részbe n megoldott , 
amely gondokat vet fe l a viták során , és nehézségbe ütközik a 
helyes és he lyte len gyakor lat meghatározása. 

A sejtke net vizsgá lat korlátai és az ezze l kapcso latos nehézsé 
gek eddig csak az Egyesült Királyságban váltak nyilvánvalóvá. 
Itt 1960-ba n kezdődött a szűrés, azonba n igen kis hatásfokka l 
müködött 1980- ig, amikor is a szürés szerveze tté és számítógé
pesítetté vált. Ettől kezdve a szűrésben résztvevők aránya 25-ről 

85%- ra eme lke dett. Azon ban, amikor a szürésben nem csak az 
ügyért elkö telezettek vettek részt, hanem az ország legtöbb lab
oratórium a, amelyek között nem megfelelő gyakorlatta l ren
delkezők is voltak, a szürés szükségessége megkérdőjeleződött. 

Számos kórismézési tévedés ke,iilt közlésre, ezért az Egyesült 
Kirá lyságban levő progranmak nagy erőfeszítéseket kellett ten
nie annak érdekében , hogy az emiatt kia laku lt rossz megíté lést 
ellensú lyozza, és a lakosság megbec sülését visszaszerezze . 

Ennek ellenére a szűrés még így is sikeres vo lt . A betegség elő

fordulása Ang liában az 1986-os 16/ 100000-ről 1997-ben 8-
9/100000-re esett vissza. A halálozás évente 7%-kal csökkent. 
Mind a betegség előfordulása, mind a halálozás folyamatos 
csök kenést mutat ( 4-5). Ha a szürővizsgálatok kezdetén 
létezett volna minőségbiztosítás, a laborat ór iumokban a hibák 
már a kezdet kezdetén kijavításra kerülhettek volna . Ez egy 
olyan lecke , melyből egész Európa tanult. 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS Az első európai minőségbiztosítási irány
elvet, amely a méhnyakrák szűrésére vonatkozott, 1993-ban tették 
közzé. Ez volt az első iránymutatás, ame ly a szervezet t és 
ellenőrzött szűrés módszertanára és a betegek kezelésére szol
gá lt. Ezenkívü l meghatározták a szűrésben résztvevők képzési 
követe lményét, és körvonalazták mind a belső mind a külső 

minőségbiztosítási gya korlatot, amely felhasználható a labo
ratór iumi munkában. Végül kísérletet tettek arra, hogy összeha
sonlí tsák a kü lönböző országo kban használt kórtan i szaknyelvet, 
bár ez nem egy adott kenet értékelésen alapu lt. Ezen iránymu
tató létrehozását az Európa i Unió támoga tta az „Európa a rák 
ellen" program keretében. Az egyes tagországok szintén létre
hozták a saját , helyi, különböző szintű iránymutatóikat (7-9). 
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Az Európai Bizott ság folyamatosan támogatja anyagi lag azo
kat a kezdeménye zése ket, ame lyek arra irányu lnak, hogy a 
különböző európ ai országok együt t dolgozzanak, anna k érde
kében, hogy kidolgozzák a helyes gyakorlato t; a kü lönböző 

európai tudományo s és szakmai társaságokat pedig ösztö nzi a 
legújabb eredmények elterjesztésé re. 

A mintavéte l terén a Leonardo da Vinc i feladatkör, az Európai 
Bizottság által támogatott francia -ango l-olasz közös vá l
lalkozás, amelynek célja, hogy útmutatót adj on a kenetvéte l 
módjára, illetve a felhasználandó eszközökre vona tkozóan 
(10). A keneteket szűrők számára a QUATE egy olyan Világ
háló-a lapú kezdeménye zés, amelyet a European Federa tion of 

Cytology Societies hozott létre a képzés elősegítésére. Ezen 
kezdeménye zések egy ike sem alka lmazható minden ország
ban, de lehetőséget biztosít a képzésben va ló részvétel re azon 
országok számára, ahol a hely i képzés nem mego ldott. 
Ang liában és Íror szágba n a British Soc iety for Colposcopy and 
Cerv ical Patholo gy kidolgozo tt egy képzési és megbízá st-adó 
(accred itac ios) terve t a kolposzkópos vizsgá latot végzők szá
mára . Jelenleg számos érdeklődő je lentkezik e programokra 
más országokból is, aminek következtében egy nemzetközi ter
veze t kido lgozásána k szükségessége is felmerült. 

A szakkifejezése k és a gyako rlat egységesí tésének hiányába n 
nehéz megjóso lni a méhnyakrák szűrés fejlődését. Az Európa i 
Bizottság által anyag ilag is támogatott holland-gö rög irányítá s 
alatt éppen befejeződött az a vizsgá lat, amely az Európai Unió 
tagországa iban végzett méhnyakrák szűrés hatá sosságát hason
lítja össze. A vizsgá lat eredmé nye hamarosan köz lésre kerül a 
European Journal of Cancer folyó iratba n ( 12). 

Kórboncnokok egy csoportj a szintén az Európai Bizottság 
támogatásában a méhnyak sejtv izsgá latokk al kapcso latos ki
fej ezések egységes ítésén dolgozik. Ez különösen fontos, mi
ve l új eljárások j elennek meg a méhnyakrák szűrés terü letén, 
és kerüb1ek beveze tésre a napi gyako rlatba. Ezen új mód
szerek közé tarto zik az autom atizá lt leletkész ítés, és az új, 
folyadékalapú (liquid -base d) vizsgá lati anyag feldolgozás. 
Ezen túlmenően, ahogy a humán papi lloma vírus szerepéről 
újabb ismeretek kerülnek napvilágra , új távlatok nyírnak a 
méhnyakrá k szűrésben is. Ez forradalma síthatja a méhnyakrák 
szűrés tervezésé t. Annak érdekében, hogy a legtö bb tudás 
rendelk ezés ünkr e álljon, és hogy elkerüljük a múlt hibáit , 
elengedhetetlenül fontos , hogy a különböző országok szake m
berei félreértés nélkül mego szthassák tapaszta lata ika t és 
megv itathassák a részleteket. 

Az Európai Unió több országa összefogott , és egy előter

jesztést készített az Európa i Bizottság számára a méhnyakrák 
szűrés európai hálóza tának létrehozásá ra. Ez magába n foglalja 
a szűrés és a betegség megoszlásának adatait, az új eljáráso kat 
és a laboratóriumokban végzett munka minőségbiztosítását. 

A jövőben ebbe beletartozha t11a a kolposzkó po s gyakorla t és a 
szűrő szemé lyze t képzése is. 
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A másik izga lmas lehetősége ennek a hálózatnak új tagok be
vonása. Ahogya n a korábbi ke leti tömb országa i közelebb ke
rülnek az EU tagsághoz , várható , hogy ők is a megfelelő idő

ben csatlakoznak a hálóza thoz . A szake mberek és a tudom á
nyos társaságok már je lenleg is több kelet-európa i ország 
munkatársaival dolgoznak együtt. 

A minőségbi ztosítás meggyőzi a szűrésre jelentkező nőket 

arról, hogy a szűrés számukra előnyt j elent. A kenet megfelelő 

fe ldo lgozása biztos ítja , hogy szük ség ese tén hatéko nya n 
lehessen beavatkozn i. Minőségbiztosítás nélkül nehéz a helyes 
és a helyte len gyakorl at között különbséget tenni. Az európai 
a lapoko n nyugvó közös együttműködés megte remt i a 
lehetőségét annak , hogy egy mástól tanuljunk , és ez gyors, biz
tonságos fejlődést eredményez. 
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