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ÖSSZEFOGLAlÁS A szerző rész letesen elemz i a terhességben 

egy ik leggya krabban előforduló rossz indulatú daganatos meg
betegedés, a méhnyakrák kórképét. A tanulmá nyban részlete
sen kitér e megbetege dés kór ismézés i kérdéseire. Felhívja a fi
gye lmet a terhességbe n végzett kúp-kimetszés veszé lye ire, s az 
esetek többségében a cé lzott kimetszés elvégzését tartja szük
ségesnek. A beteg ség kezelése általában megeg yez ik a nem ter
hesek keze léséve l. Ezekben az esete kben is a betegség előre

haladott ságá tól függően a kiterjesztett méhe ltávo lítás és kis
medence i nyirokcso mó eltávo lítás, illetve a sugá rkezelés jön 
szóba. A má ig vitatott legfon tosabb kérdés a keze lés ha lasztása 
a magzat életképességé nek eléréséig. A vélemények többségé
vel egyetértve a szerző is támog atja azt a gyakorlatot, hogy 
a korai stádiu mú betegségben a terhesség 20. hete után j ogo
sult a várakozás, vagy is a keze lés halaszt ható az újszülö ttgyó 
gyásszal közösen meghatározott magzati életképesség eléréséig. 
Ekko r, a császá rmetszésse l egyidőben elvégzett kiterjesztett 
műtéti keze lés j avasolt a betegek gyógyí tására . Fontos , hogy e 
viszonylag kis számú betegcso port megfelelően felkészült köz
pontokban kerü ljön ellátásra. 

Kulcsszava k méhnyakrák, terhesség, kórismézés, halasztott ke
zelés 

BEVEZETÚ A nők terméke ny életkorá nak másod ik leggya ko

ribb haláloka a rossz indulatú dagana tos megbetegedésekből 
ered ( 1 ). Ezek közül leggyako ribb a méhnyak.rák (2). Az elő

fordulás i gyakori ság elsősorban a vizsgá lt népesség összeté te
létől, az ott alkalmazott szűrési gyakorl attól függ. Eszeri nt 
1200- 10 OOO terhességen ként észl elhető e megbeteg edés (3-4). 
Minden 34. méhnyakrákos beteg esete terhességgel szövődik. 

A terhességge l összefüggő méhnyak.rák meghatározása is alap
vetően befo lyásolja a fenti előfordulást. A betegség terhesség 
alatt i felfedezése természetes, hogy ebbe a csoportba tartoz ik, 
de a szerzők többsége a szülés utáni különböző időszakban 

leve lezési cim: 

Dr. Siklós Pál 
Szülészeti, Nőgyógyászati és őgyógyászati Onkológiai Osztály 
Fővárosi Szent István Kórház 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 1. 
Távbeszélő (36 1) 215 9502 Távmásoló (36 1) 215 9502 

2000 Nőgyógyászati Onkológ ia / . 23-27 

ész lelt eseteket is ide sorolja. A legtöbben ezt az időszakaszt 12 
hónapban határozzá k meg (4). A CIN 3 illetve in situ méh

nyakrák eseteit nem sorolják e csoport hoz . 

TÜNETEK A terhe s méhnyakrákos betegek tünetei megegye znek 
a nem terhes betegek tüneteive l. A leggyako ribb a vérzés, majd 
son-endben a folyás, közösü lést követő vérzés és a kismeden
cei fájdalo m következik. Fontos megjegyezn i, hogy az esetek 
18%-ában a betegek tünetmentesek voltak (4). 

KÓRISME A betegség felfedésének legfontosabb szűrési eljá
rása a méhnyak sejttani szűrése. Fontos, a későbbi kórisme fel
állításához gyakra n nélkülözhetetlen eljárás a kolposzkó pos 
vizsgá lat is. Ezeket a szűrési eljárásokat a népj óléti miniszter 
kötelezővé tette a terhesgondozá s során, amen nyiben az előző 

egy évben ezek nem történtek meg (5). A kórisme felállítására 
szövettani vizsgá lat elvégzése szükséges. A szöve ttani anyag
vétel szempontj ai nem telje sen egyezne k meg a nem terhes ál
lapotban szokásos eljárások kal. Ennek oka a szövődmények 

arányá nak terhesség alatti megvál tozott száma . A legfontosa bb 
nem terhes állapotban végzett kórisméző beava tkozás a kúp
kimetszés (con isatio). Ez a beava tkozás nem csak pontos kóri s

méhez vezet, és viszonylag kevés szövődménnyel jár , de in situ 
folyamat esetében kezelési értékű is. Ezze l szemben a terhes
ségben végze tt kúp-kimetszések szövődmény aránya 20-30%. 
Ezek között 10%-ban szerepel a vérátömlesztést igénylő vér
zés, de fontos a vetélések, korasz ülések és a fertőzések magas 

aránya is ( 6-7). 

A fenti szövődmény arány mind hide g kés, mind ped ig hurok
kimetszésnél hasonló (8). A szövődmények nagy száma mellett 
a szerzők egyeté rtenek abban is, hogy a terhességben elvégzett 
kúp-kimetszés nem gyógy ítja meg a CfN 3 elvá ltozást, tehát 
még ilyen szempon thó l sem indokolt egy komoly szövődmé
nyekke l társuló beavatkozás rendszeres alka lmazása (8-9) . 

Ezze l szemben a kolposzkóppal cé lzott anyagvé telnek terhes
ségben is igen magas a találati aránya, ugyanakkor szövőd
mény ritkán fordul elő ( 10-11 ). Ennek alapján úgy gondoljuk, 
hogy a terhe sségben ész lelt sejttani és kolposzkó pos elvá ltozá
sok elsődleges szövettani vizsgá latát ilyen módon végezz ük 
( 12). Teljesen azonban a kúp-kimetszés sem vesztet te el j elen
tőségét a terhesség során . Ez akkor indoko lt, ha: 1. a sejt-v izs
gálati és a kolposzkópos lelet között alapvető különbség mutat-
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kozik, 2. a sejt- vizsgálat dagan at gyanúját veti fel, de a kol
poszkópia nem kivitel ezhető, 3. a kolpo szkópo s vizsgálatta l 
mikroinva sio valószínűsíthető, illetve 4. a sejttan i lelet alapján 
mirigyrák tételezhető fel (4). Igen fontos, hogy a veté lés veszé
lye miatt a szokásos méhn yak kaparás elvégzésétő l el kell te
kint eni. 

KEZELÉS 

MIKROINVASIV DAGANAT (STÁDIUM IAl ) A kúp- vagy célzott ki
metszést követen a terhesség telj esen kivisel hető ( 13-14). 
A terhesség folyamán rendszeres kolposzkópo s és sejt- vizsgá
lat javaso lt, 4- 6 hetente. Az alapbetegség miatt császár metszés 
elvégzése nem szük séges. A szülés után a kezelés fo lytatása 
feltétlenül indoko lt, amely - a betegge l történt egyez tetés után 
- ismételt kúp-kimetszés, illetve egyszer ü méhe ltávo lítás lehet. 

STÁDIUM IA2, 1B, IIA, (11B?) Általános iránye lv minden daganatos 
megbetegedés esetén, hogy a minél kora ibb kórismét, minél ko
raibb megfelelő keze lés kell hogy kövesse. A fenti stádiumokban 
a megfelelő keze lést a sebész i vagy a sugárkeze lés je lenti . A fi
atal életko1Ta és a sugá rkeze lés sú lyos szövődményeire tek in
tettel a két lehetőség közül elfogado ttabb a sebész i (13, 15-17). 
A sebész i keze lés hagyományosan elfogadott formáj a a kiter
jesztett méheltávolítás és a kismedence i nyirokcsomók eltávolí
tása. A rendelkezésünkre álló adatok azt bizonyítják, hogy a ter
hességbe n végzett Wertheim műtétek szövődményei megegyez
nek a nem terhességben végzett műtétek szövődményei vel , azok
nál nem gyakoribbak ( 16, 18). A HB stádium, a hagyományos ke
ze lés i elveket tekintve, a nem mütéti késői stádiumba tartozik, de 
több munkacsoport is foglalkozik kutatási szinten ezen betegek 
igen kiterjesztett (Pive r 4 fokozatú) mütéti ellátásával. 

A másik lehetséges kezelési forma a sugárkezelés. A terhesség 
első harmadában külső és belső kezelést alka lmaznak , amely ha
tására a terhesség spo ntán veté lés formájában befejeződik ( 19). 
A második ham1adban a magzat i szövetek már kevésbé érzéke
nyek a sugárkeze lésre, s így a vetélés csak 1-2 hónappal a keze
lés után zaj lik le ( 19), ezért mások a terhesség méhe ltávolítás út
ján történő megszakítását javaso lják a sugárkezelés előtt ( 13- 19). 
A ham1adik harmadban a császármetszésse l történt szülést köve
tően javasolják a külső sugárkezelés megkezdésé t (20). 

STÁDIUM 11B, IIIA, 111B A kezelés i elve k megegyez nek a fentiekben 
leírt sugá rkeze léssel. 

STÁDIUM IVA Ebben a viszonylag ritka, különleges betegcso
portban a kezelés i lehetőség leg ideálisabb formája a mellső 

vagy teljes kismedencei exe nteratio (2 1-22) . 

A szülés után felfedezett méhnyakrák keze lése megegyez ik 
a terhességge l nem társult megbetegedéséve l. 

A KEZELéS IDŐPONTJA A keze lés időpontjának meghatár ozása 
a terhesség fennállása miatt nem egyértelmű. Ennek eldöntése 

számos ké rdést vet fe l mind a betegben, mind annak csa ládj á-
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ban , mind pedig a gyógyító egészségügy i do lgozó kban . A kér
dés igen súlyos erkölcsi, érze lmi és társadal mi szem pontból is, 
s e körből nem lehet kife lej teni a méhen belüli magzato t sem. 

A TERHES SZEMPONTJAI Az anya szempo ntjábó l a betegségge l törté
nő szembesü lés négy szempontbó l is komo ly gondot okoz: 1. a 
rosszindulatú megbetege dés tudatosulása okozta sokkhatás, s 
ugyanakkor a hitet lenség s kétség az igazságga l szemben. A 
meggyógy ulás kérdése . 2. a betegség kezelése során a fogam
zó képesség e lvesztésének lehetősége. 3 . a házasé lette l kapcso
latos lehetséges zavarok. 4. végü l, de nem uto lsóso rban pedig 
saját magza tának sorsa, hogy léte iránti aggo dalom . 

A beteg saját és magza ta sorsa iránt i aggo dalom ellentmondása 
okozza ebbő l a szempontból a legfőbb gondot. Az anya érdeke 
egyértelműen a kezelés leggyo rsabb megkezdését tesz i szüksé
gessé, míg a magzat érdeke az ő életképességé nek eléréséig 
történő várakozás. Ahogy azt a későbbiekben látjuk, a kezelés 
számos zavart okozhat a magza t fej lődésében . Az orvoso k fe l
adata ebben az ellentmondásos helyze tben ál lást fog lalni, és 
az anyát a döntésében segíten i. A seg ítség igen nehé z, mive l 
a megbetegedés viszony lag kis száma miatt az eddigi tudomá 
nyo s vizsgá latok között elvétve találni tudományosan jól terve
zett , mega lapo zott közle ményt, amelyből biz tos következ te
téseke t lehet levo1mi . Legtöbb ször ese t, illetve nem kielégítő 

ell enőrzött cso portokkal terveze tt tanulmán yokat lehet o lvasn i. 
Az irodalmi adatokat összegezve a következő kérdésekre kell 
választ kapn unk az anya szempon tjábó l: 1. a betegség lefo lyá
sát a terhesség hogya n befolyásolja? 2. lehet-e és meddig a ter
hesség befeje zését halasztani? 3. a szü lés befejezése császá r
metszésse l vagy hüvelyen keresztü l történjen? 4 . befo lyásolja-e 
terhesség a keze lésben meghozott dönt ést a sebésze t és a su
gárkezelés között? 

A legutóbbi évtize dben végzet t összefoglaló vizsgálat és né
hány megfelelően kialakított ellenőrzőcsoportos tanulmá ny 
alapján azt mondhatjuk , hogy a terhe sség nem befo lyáso lja a 
méhnyakrá kos beteg gyógy u lásá nak esélyei t ( 1, 23 -24). 
Hacker és mtsai (4) 1982-es összefogla ló tanulmányukban is 
hasonló követke ztetésre j utotta k a kora i stádiumú beteg ek ese
tében. Ez utóbbi azért fontos, mivel tudj uk, a betegek döntő 

többsége ekkor kerül a terhesség alatt felismeré sre. Az ötéves 
összesített túlélési adat az 1960-1970-es évek összes ítése alap
ján 49,2 % vo lt, míg több később i tanulmányban ez az é11ék 
80-84% -nak bizonyu lt (4, 15, 24-25). A különb ség hátterében 
két ok is sze repet ját szik, az el ső tanulmán yban igen sok a ké
sői (111- IV) stádiumb an, valamint a szü lés után ész lel t beteg, 
akiknek a tú lélési számai j óval alacso nyabb értéket mutattak . 
Ez utóbbit észle lték Baltzer és mtsai (26) , akik a nagy áttéteket 
gyakrabban figye ltek meg a gyermekágyasok ban. 

A fentiek alapján tehát önmagában a terhesség nem rontja a ter
hese k gyógyu lási esé lyeit, ezen az alapon lehetne a keze lést 
ha lasztani a magza t érdekében. Az első ilyen témájú köz lemény 
megjelenését számos követte a legutóbbi időkig ( 19). A közle-
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ményekből levont összes ített vélemény alapjá n mondhatjuk, 
hogy a korai stád iumban (l) ész lelt betegség esetébe n, amely a 
terhe sség 20. hete után kerül fe lfedezésre, a keze lés halasztása 

megengedhető (2, 24, 27-28). 

A szülés módj a önmagába n a túlé lésre nincs befolyássa l (4, 
25). Ennek ellenére több szempont alapján lehet inkább j ava
solni a császármetszést . Az egy ik ilyen ok a hüvelyi szü lésnél 
végzett episiotom ia hegé ben kiújuló méhnyakrákos megbete
gedés. Cliby és mtsai (29) által közö lt négy eset mellett az iro
dalomban még 6 esetről számol nak be (30-31 ). Ezekben az 
esetekben általában a szü lés után fedezték fel a megbe tegedést. 
Igen fontos ezért a szülés utáni hónapokban a gátmetszés hegé
nek megfigye lése az esetleges megtapadt áttét időben történő 
felfedezése miatt. A más ik ok, ami miatt a császá rmetszést kell 
előnyben részesíte ni, a műtéttel egyidejűleg végezhető kiter

jesztett méheltávolítás. 

Ez a lehetőség fe lvetette a terhesség alatt végzet t Wertheim mű
tét és kismedencei nyirokcsomó eltávolítás szövődményeinek 
kérdését. A kiterjesztett méheltávolítás a nem terhes, korai stá
diumú méhnyakrákos betegeknél egyértelműen a legelfogadot
tabb kezelés. Ennek oka az, hogy a beavatkozás kevés szövőd
ménnye l társu l, a gyógyu lási arány kivá ló, és fiata l betegekben 
gyakor latilag nem befolyáso lja a petefészkek hormonális mű

ködésé t és a betegek nemi életét. Úgy tűnik, a Wertheim mütét 
és a kismedencei nyirokcsomó . eltávolítás biztonságos eljárás 
a méhnyakrák kezelésé ben terhesség alatt is. A szövődmények 
aránya gyako rlatilag megegyezik a nem terhes csoportokéva l. A 
valamivel nagyob b vérvesztés mennyisége csökkenthető, ha az 
első és a második harmad első felében a műtét alatt a magzatot 
a méhen be lül hagyjuk (16, 25, 32). Összesítve tehát azt mond
hatjuk, hogy a terhesség nem befolyásolja az orvos döntését a 
műtét illetve a sugárkezelés kérdésében. 

A MAGZAT SZEMPONTJAI A magzat szempontjából elsőként a legfon
tosabb, hogyan hat a betegség az ő fejlődésére. Másodszor az 
anya kezelésének rá vonatkozó mellékhatásait kell figye lembe 
venni . Az első kérdésre a válasz, hogy nincsenek egyértelmű 

bizonyí tékok a rossz indulatú méhnyakrák magzatot károsító 
hatására (33) . Egyedi esetekben a magzat az anya daganatos 
betegségéve l összefüggő szövődmény miatt károsodhat. Így az 
anyai lázas állapot, amely a rákos megbetegedés miatt alakult 
ki, lehet egyes fej lődési rendellenességek hátterében (34-35) . 
A tapasztalatok azonban azt mutatják , hogy igaz i oki össze füg
gést kimut ah1i nem lehet. Gyakori szövődmény a rosszindu la
tú megbetegedés mellett a beteg, vagy is a terhes alultáplált sá
ga . Egyes szerzők ilyen esetek ben kóros magzati fej lődésről 

számo ltak be (36). Ez azonban kivéte lesen fordul elő, mert a 
terhességben észlelt méhnyakrák általában korai szakaszban 
kerü l felismerés re, amikor még nem jön szóba a beteg dagana
tos alultápláltsága (23). 

A másod ik kérdés az anya kezelésének mellékhatásaként ész
lelt magzati károsodás. A tanu lmányba n már részletesen ele-
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meztük a sugárkeze lés vetélést előidéző hatását, amely a ter
hesség korai szakaszában igen kifejezett . Ha nem következ ik 
be vetélés, akkor is a besugárzás magzatot károsító hatása bi
zonyított (37-38) . A kemoteráp iás kezelésről is bizony ították, 
hogy magzat-ká rosító hatása van, elsősorban a szervfejlődés 

idejébe n, vagyis a terhesség első harmad ában (39-40). A máso
dik harmadtól ez a hatás elenyésző, ezze l szemben a koraszü 
lés és méhen belü li sorvadás kockázata fokozódik (24). 

Mivel a daga natellenes gyógyszerezés csak az első terhes ség i 
harmadban okoz rende llenessége t, így a magzat érdekébe n fent 
részletezett halasztott, végleges keze lés idejéig ft:lmt:rül a 
gyógyszeres kezelés lehetősége, a betegség megá llítása illetve 
gyógy ítása céljából. Erről a bevezető gyógysze res kezelésről 

az elmúlt évekbe n je lentek meg közle mények. Az esettanul 
mányokban nem észle ltek magzati szövődményt ( 4 1-42). 

Cisplatin tartalmú kezelé seket alkalmaztak. 

A KEZELŐK SZEMPONTJAI A gyógy ító szemé lyze t szem pontjából igen 
fontos, hogy ki alkossa a gyógy ító csapatot? Nőgyógyász, on
kológus, újszü löttgyógyász, méregta nász, genet ikus, esetleg 
lélekgyógyász? Ki vezesse ezt a csapa tot? A kérdésekre egyé r
telmű válasz nincs, de mind enk inek va lahol részt ke ll vennie a 
kezelésben , s egymás t kell oktatniuk az általuk képv iselt terü
letekről , a beteg gyógy ítása érdekében. A csapa t sokszor egyéb 
szakterületekről is be kell vonjon szakértőket. Így radio lógus, 
klinika i pharmako lógus is szerepe t kaphat a gyógyí tásban. 
Nem lehet elfe lejteni, hogy szokatlan helyzetekben a kórházi 
j ogásznak is komoly szerepe lehet bizonyos vélemények kiala

kításában (magza ti jogok) . 

Igen fontos , hogy a beteget egy gyógyító csapa t kövesse és ke
zelje egész terhessége alatt. Tekintettel a magza t fokozott ve
szélyeztetettségé re, a magzat állandó észlelése a terhesség so
rán elengedhe tetlen (mozgás, kardiotokográfia, biofiz ikai pro
fil, ultrahangos áram lásmérés) (43) . 

A kezelés halasztásának elfogadása felveti a kérdést, meddig 
halasszu k el a kezelést? A magzat teljes érettsége a 37. terhes
ségi héten következik be. Az újszü lött ellátás mai fejlettsége 
azonban megrövidíti a várakozás i időszakot. Hagyományosan 
a 34. terhesség i hétig gondo lták ideálisnak ezt a szakaszt, ma 
azonban figye lembe kell venni, hogy a terhesség 28-30. heté
ben megszületettelmél a túlélés közel 100%, de a terhesség 24. 
hetében is az érték meghaladja az 50%-ot (20, 44-45)! Ehhez a 
jó eredményhez természe tesen már a magzati életben keze lést 
kell alkalmazni. A szteroidok haszná lata az újszü lött halálozás t 
csökkenti (46). Az újszü löttgyógyászati és a szülészeti-nőgyó

gyászati korszerű eljárások alkalmazása megvá ltoztathatja azt 
a felfogásu nkat, hogy a terhesség 20. hete a határ az azo1111ali 
keze lés és a magzat érdekében halasztott kezelés között (44). 

A kezelő szemé lyzet gyógy ítássa l kapcso latos döntése it termé
szetesen mindig a betegge l illetve sokszo r mmak családjáva l 
közösen hozhatja meg. A megfelelő szakmai j avas latok érdeké-
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ben csak ebben a ké rdésben igen járatos orvosoknak szabad az 
ilyen betegekke l fog lalkozniuk. Egy átlagos nőgyógyász élete 
munkája során - tek intette l a kórké p gya koriságára - csak egy
egy betegge l talá lkozha t. Ezé 11 a terhességge l kapcso latos 
méhnyakráko s betegeke t csak ilyen szempon tból jó l felkészül t 
közpon tokban java so lt gyógyítan i, aho l mind a nőgyógyászati , 

mind a szülészeti és üjszülö ttgyógyásza ti ellátás adott. 
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Now the I-IHMT is providing the opportuni ty to younger clinicians and resea rchers to join 
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Applications are invited for 6 travell ing fellowsh ips, which will be se lected by peer review 
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