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ÖSS Z EFOGLAL Á S A szerzők a Pécsi Női Klinika 40 éves invazív 
méhnyakrákos beteganyagát elemezték. 1952-1991 között összesen 
5666 beteget kezeltek. Az évenként felvett betegek száma az 1960-as 
években lényegesen csökkent, de 1972 után alig változott. Emelke
dett a fiatal korúak (főleg a 30 évnél fiatalabbak) és az 1. stádiumban 
felvettek aránya. 186 betegben Schauta műtétet, 167 esetben Wert
heim műtétet végeztek; a nem operálható betegekben manuális 
brachytherapia és külső besugárzás történt. A gyógyulási eredménye
ket 3576 betegben lehetett értékelni. A korai stádiumok arányának a 
növekedése, az adott betegre (betegségre) adaptált individuális 
brachytherapia és a telecobalt kezelések kiterjedt alkalmazása követ
keztében a korábbi 55 %-os abszolút gyógyulás az 1980-as évek végére 
61,5 %-ra emelkedett. A teljes időszakra vonatkoztatott 5 éves tünet
mentesség 58,8 %, a harminc évnél fiatalabb betegeken 53 %. Ade
nocarcinomák és anaplasticus daganatok vonatkozásában az abszolút 
gyógyulást lényegesen rosszabbnak (49 % ill. 38 %) találták. Hangsú
lyozzák, hogy a gyógyeredmények további javulása a megelőző vizsgá
latok kiterjesztésétől, egy modern HDR after loading készülék és egy 
nagy energiájú gyorsító-berendezés alkalmazásától várható. 
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ABSTRACT Krammer K, Szabó I. Incidence, thera/ry, and changes in 
the treatment results of cervical cancer between 1952-1991 at the 
Gynecologic Clínic of Pécs 

The authors studied 5666 patients with invasive cervical cancer 
treated in the Department of Obstetrics and Gynecology, Pécs Medi
cal University between 1952-1991. The number of affected individu
als decreased significantly in the 60's, but did not change much afcer 
1972. The proportion of young women (<30 years) with cervical 
cancer and the proportion of the scage I d isease has increased. 
A total of 186 Schauca operation and 167 Wertheim radical hyste
rectomy were performed. Those unfit for surgery received manual 
brachytherapy and external beam irradiation. 
Treatment results could be evaluated in 3576 patients. The previous 
tocal remission rate of 55 % had increased to 61,5 % by the end of 
the l 980's due to the increase in the proportion of the early stages 
carcinomas, to individualized brachytherapy, and to the widespread 
use of telecobalt irradiation. 
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The overall 5 year disease free survival was 58,8 % and it was 53% for 
those < 30 years of age. Patients with adenocarcinomas and those 
with anaplastic tumors did worse (5 year disease-free survival 49 % 
and 38 %, respectively). Authors point out that treatment results 
could be further improved by the extension of screening and by the 
use of a modern HDR after loading apparatus and a high energy 
accelerator unit. 
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BEVEZETÉS A rosszindulatú daganatos megbetegedések gyakorisá
gának a növekedése az egész világon megfigyelhető. Számos ország
ban, Észak-Amerikában, Nyugat-Európában s hazánkban is a szív-és 
érrendszeri betegségek okozta halálozás után a második helyen a daga
natos megbetegedések által okozott halálozás áll. Magyarországon 
évente kb. 30.000 ember hal meg különböző rosszindulatú daganatos 
betegségben, amely az össznépességhez viszonyítva jelentős szám. 
WHO adatok szerint a férfiak daganatos betegségek okozta halálozása 
nálunk a legmagasabb, míg a nők halálozási aránya sorrendben a har
madik helyen szerepel. Hazai adatok szerint a nők daganatos betegsé
gek okozta halálozásában az l. helyen csaknem azonos arányban az 
emlőrák ill. a vastag-végbélrák szerepel, míg a rosszindulatú női nemi 
szervi daganatok közül a méhnyakrák morbiditása és mortalitása a 
legmagasabb (1 ). Ezzel ellentétben a fejlett államokban a tömeges 
megelőző vizsgálatok széles populációra történt kiterjesztésével a 
méhnyakrák előfordulása jelentősen csökkent. Az Amerikai Egyesült 
Államokban az elmúlt 30 év során sikerült a méhnyakrák előfor
dulását 44 százezrelékről 8 százezrelékre csökkenteni (2), ugyanezen 
időszak alatt a halálozásban 70 %-os csökkenés következett be (3 ). 
Ebben nyilván jelentős szerepe van a sugárbiológiai ismeretek, a diag
nosztikus és a kezelési módszerek fej lődésének ill. a korszerű terápiás 
készülékek (telecobalt, gyorsítók, after loading brachytherapia, stb.) 
elterjedésének is. 
Fentiek indokolttá teszik, hogy klinikánk beteganyagát 1952-ig visz
szamenőleg feldolgozva, megvizsgáljuk, milyen változások következ
tek be az invazív méhnyakrákok előfordulásában, kezelésében és a 
gyógyulási eredményekben, ill. megpróbáljunk rávilágítani a változá
sok lehetséges okaira is. 

BETEGEK A Pécsi Orvostudományi Egyetem Nőgyógyászati Klinika 
onkoradiológiai osztályának ellátási területe Baranya, Somogy, Tolna 
megye, de esetenként más megyékből is érkeznek betegek. A terület
hez tartozó lélekszám kb. 1 millió, amely az ország népességének 
mintegy 10 %-a, ezért ebből következtetéseket vonhatunk le Magyar
ország teljes lakosságára. 
1952 és 1991 között a klinikán 5666 invazív cervixcarcinomás bete
get kezeltünk. Stádium-megoszlásukat az 1 . táblázaton tüntettük fel. 
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1. táblázat 1952· l 991 között kezelt méhnyakrákos betegek száma és 
stádiumok szerinti megoszlása 

Év Összes l.st. 11.st. 111.st. IV.st. 
beteg 1%) 1%) 1%) 1%) 

1952-196 1 1646 204 430 870 142 
112,4%) 126,1%) 152,9%) 18,6%) 

p* 0.0001 0.0001 
1962-1971 1342 249 413 604 76 

118,6%) 130,8%) 145,0%) 15,6%) 
p* 0.0003 NS 

1972- 1981 1354 329 347 608 70 
124,3%) 125,6%) 144,9%) 15,2%) 

p* NS NS 
1982-1991 1324 347 350 561 66 

126,2%) 126,4%) 142,4%) 15,0%) 
1952-1991 5666 l l 29 1540 2643 354 

119,9%) 127,2%) 146,7%) 16,2%) 

p * Fisher exacl tesi, NS nem szignifikáns 

A betegek száma 1962-71 között lényegesen csökkent , de 1972 után 
alig változott. Az 1. stádiumban felvettek aránya viszont fokozatos 
emelkedést mutat. Sajnos az elhanyagolt, 111.-IV. stádiumban lévő 

betegek száma csak lassan csökkent. Az 1/a stádiumban felvettek ará
nyát a 2. táblázaton tüntettük fel. 

2. táblázat Korai invazív, 1/a stádiumban felvett betegek aránya 

Év 1.st. 1/a st. % 

1962-71 249 64 26% 
p* 0.0001 

1972-81 329 152 46 % 
NS 

1982-91 347 187 54 % 

p * Fisher exact test, NS nem szignifikáns 

30 év alatt a korai invazív méhnyakrákok relatív előfordulása több, 
mint a kétszeresére emelkedett. Feltünő a fiatal korúak (30 év alatt
iak) arányának a változása. Míg az 1950-es években átlag két éven
ként került felvételre 30 év alatti beteg, addig az utolsó időszakban 

évente csaknem 10 fiatal korút kezeltünk ( 1 .ábra). 
A daganatok döntő többsége, 91 %-a, laphámráknak bizonyult, 7 %
a adenocarcinoma, ritkán egyéb típusú, mesenchymalis vagy meso
nephrogen (Gartner-járat) eredetű tumor. Klinikai je lentősége az 
adenocarcinomáknak van. Ezek kevésbé sugárérzékenyek és sokáig 
észrevétlenül növekednek, legtöbbször intracervicalisan ú.n. ,,hordó
szerű" (,,barrel-shape") üregképződést okozva. Az éretlen, anaplasticus 
daganatok aránya meghaladja a 20 %-ot. 
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1. ábra Fiatal korban előforduló cervixcarcinomák számának változása 

KEZELÉS Az 1950-es években az 1. ill. a II. stádiumban lévő cervix
carcinomás betegeken radikális műtét történt , majd postoperatív 
rádium- és röntgen-kezelést kaptak. 1960 óta az operabilis betegek 
először praeoperatív célú brachytherapiás kezelésben részesültek, az 
„A" pontra számítva 24-28 Gy dózissal, a műtétet követően pedig 
postoperatív sugárkezelésben. 1/a. stádiumban a praeoperatív rádium
kezelés után egyszerű hysterectomiát végeztünk, műtét utáni besugár
zást csak indokolt esetekben (maradék tumor, regionalis vagy paraaor
ticus áttétek, anaplasticus daganatok) alkalmaztunk. Vavra ( 4) I/a-1. 
stádiumban - amennyiben érbetörés nem észlelhető - megelégszik a 
conisatióval és a rendszeres cytologiai nyomonkövetéssel. 
1973 előtt 186 beteg esett át Schauta műtéten; 1974-1991 között 167 
betegen már kizárólag a Latzko, Okabayashi és Meigs által módosított 
Wertheim műtéteket végeztük (5,6), a műtétet követően LDR
brachytherapiával csonkbiztosítást, szükség esetén külső besugárzással 
kiegészítve. Előrehaladottabb stádiumokban kizárólag radiotherapiát 
alkalmaztunk. A sugárkezelést fractionalt brachycurie, ismertebb ne
vén rádium-kezeléssel kezdtük. A vaginalis és a cervicalis kezeléseket 
külön-külön végeztük 40-60 mg Ra-226 vagy azzal egyenértékű Co-
60 speciális készítményekkel. Ha az anatomiai viszonyok indokolták -
pl. nem középen elhelyezkedő méhnyak, valamelyik oldalra deviált 
méh, stb.- röntgen felvétellel ellenőriztük a sugárzóanyagok elhelyez
kedését. Tekintettel arra, hogy klinikánk after loading készülékkel 
még mindig nem rendelkezik, jelenleg is manualis low dose rate 
brachytherapiát végzünk módosított stockholmi módszerrel. Célunk 
az, hogy az „A" pontban 60 Gy dózist érjünk el, ami a medencefalig 
már IS Gy-re csökken ( 2. ábra). 
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2. ábra Dózisviszonyok o cervixcarcinomák brachytherapiája során 

A dózisokat szövet-aequivalens fantomban, ill. esetenként a hólyagba 
és a rectumba helyezett Siemens-Gammameterrel ellenőrizzük. Két 
brachytherapiás kezelés között külső besugárzás történt, korábban 
orthovolttal (180 kV, 15 mA, parametriumonként 2000-2400 R góc
dózis), 1967 óta, a telecobalt készülék üzembehelyezését követően, 

supervolttal. A telecobalt besugárzás elülső és hátsó mezőből a para
metriumokra ill. a kismedencei nyirokcsomókra irányul, a rádiummal 
besugárzott részek takarásával, 40 Gy gócdózissal ( 3. ábra). A tele-

Invazív méhnyakrák 

tak közé soroltuk. A három időszakban elért gyógyeredményeket 
külön-külön stádiumonként is feltüntettük ( 4. táblázat). 

4. táblázat Az 5 éves tünetmentesség változása 

Stádium 1. II. Ill. IV Össz 

1962-7 1 Betegszám 210 379 502 66 1157 
Tünetmentes 183 244 208 2 637 
% 87% 64% 4 1% 3% 55,0% 

p* 0.017 
1972-8 1 Betegszám 296 302 518 60 1176 

Tünetmentes 268 209 225 3 705 
% 90% 69% 43% 5% 59,9% 

NS 
1982-91 Betegszám 316 325 538 64 1243 

Tünetmentes 289 233 239 3 764 
% 91% 72% 44% 5% 61,5% 

1962-91 Betegszám 822 1006 1558 90 3576 
Tünetmentes 740 686 672 8 2106 
% 90% 68,2% 43, 1% 4,2% 58,8% 

cobalt kezeléseket a Radiológiai Klinikán végezték. p' Fisher exact test, NS nem szignifikáns 
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3. ábra Dózisviszonyok a cervixcarcinomák telecobalt kezelése során 

Nagykiterjedésű, gyakran exophyt növekedésű daganatok kezelése a 
nem kielégítő dózisviszonyok miatt telecobalt besugárzással kezdődik 
az egész kismedencére 50-60 Gy gócdózissal, majd a tumor reg
resszióját követően végezzük a brachytherapiát. Paraaorticus nyirok
csomó-áttéteket okozó, főként anaplasticus tumorok eseteiben, a kör
nyező szervek sugárérzékenységének a figyelembe vételével, az érin
tett regió további 30-35 Gy gócdózisú besugárzása történik. 

EREDMÉNYEK Az 1952-91 között felvett 5666 beteg közül a gyógyu
lási eredményeket, az 5 éves tünetmentességet csak az 1962 után fel
vett 3576 betegen lehetett értékelni (3. táblázat). 

3. táblázat 1962-1991 között kezelt 3576 beteg 5 éves tünetmentessége 

Stádium II. 111. V Összes 

Betegek száma 822 1006 1558 190 3576 
Tünetmentes 740 686 672 8 2106 
% 90,0 68,2 43, 1 4,2 58,8 

A többinek vagy nyoma veszett, vagy nem lehetett legalább 5 éven át 
követni. Az 1952-61 időszak betegeit az adatok hiányosságai miatt 
kizártuk a tanulmányból. Az 1962-1991 között kezelt 3576 betegre 
vonatkoztatott abszolut gyógyulást 58,8 %-nak találtuk. Amennyiben 
a beteg halálát követően boncolás nem történt, vagy nem lehetett bi
zonyítani, hogy más betegségben halt meg, akkor a tumor miatt elhal-
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A 30 éves értékelési időtartam 3 x IO éves periódusa jól reprezentál
ja, hogy a IV. stádiumot kivéve minden tumor-kiterjedésben javultak 
az eredmények. A stádiumon kívül a gyógyulási eredményeket a beteg 
életkora és a daganat szöveti szerkezete, érettsége lényegesen befolyá
solta. Ide sorolhatjuk még a korábban elvégzett uterus amputatiokat 
is. 
A 30 életévnél fiatalabbak gyógyulásában az 1. stádium kivételével 
minden csoportban rosszabbak az eredmények ( 5. táblázat). Abszolut 
gyógyulásuk 53 %. 

5. táblázat 30 évesnél fiatalabb betegek gyógyulása 

Stádium 

1. 
II. 
Ill. 
IV. 

Összesen 

Betegszám 

77 
41 
57 
5 

180 

Tünetmentes 

72 
18 
6 

96 

% 

93,5 

53% 

6. táblázat Adenocorcinomák és anaplasticus daganatok előfordulása és 
gyógyulása (1962 · 1991) 

Adenocorcinoma Anaplosticus daganat 
Stádium n % n % 

1. 54/60 90% 105/ 132 80% 
II. 40/69 58 % 97/ 192 5 1% 
Ill. 34/ 113 30% 104/ 395 26 % 
IV 1/20 0 / 76 

1.-IV 129/ 262 49% 306/ 795 38 % 

A cervix-csonk carcinomás betegek abszolut gyógyulása is mindössze 
45 %. 
Adenocarcinomákban az 1. stádiumú betegeket nem számítva minden 
daganatkiterjedésben rosszabbak a gyógyeredmények. Anaplasticus 
tumorokban már az 1. stádiumban 80 %-ra csökken az 5 éves túlélés, 
előrehaladottabb daganatokban még az adenocarcinomákénál is rosz
szabb a gyógyulás ( 6. táblázat). 
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MEGBESZÉLÉS Az invazív méhnyakrákos betegek száma az 1960-as 
években lényegesen csökkent, de az elmúlt 20-25 évben az évenkénti 
előfordulás gyakorlatilag nem változott. Az emlődaganatok (7), a 
végbél-vastagbélrákok ( 1) és az endometrium carcinomák számának 
állandó emelkedése alapján a méhnyakrákok előfordulásának a növe
kedése is feltételezhető, ezért a cervixcarcinomák évenkénti számá
nak állandóságát a megelőző vizsgálatok kiterjesztése eredményének 
tarthatjuk. Ezzel nem lehetünk megelégedve, ugyanis a fejlett orszá
gokban elért jó eredményeket (2,3,8) figyelembe véve a prevenció 
területén még sok feladat áll előttünk. Meglehetősen nagy a „szű
rff'vizsgálatokon nem je lentkezők száma, és közöttük 50-55 % a Ill.
IV. stádiumban felismert betegek aránya. 
A méhnyakrákos betegeket az elmúlt 20-25 évben sokkal eredmé
nyesebben lehet gyógyítani. Ennek egyik oka, hogy a megelőző vizs
gálatok kiterjesztésével emelkedik a korai stádiumokban felismert 
betegek aránya (9, IO, 11 ). Anyagunkban 1. stádiumban felismertek 
száma a korábbi időszakokhoz viszonyítva megkétszerez&lött, és ezen 
belül a korai invazív (1/a st.) rákok az I. stádiumban kezelteknek már 
több mint a felét teszik ki az utolsó IO éves periódusban. 
A másik ok a diagnosztikus feltételek javulásának tulajdonítható. Az 
alsóvégtag-lymphographia és a modem vizsgálómódszerek (ultrahang, 
computer-tomographia, mágneses rezonancia) alkalmazásával (12, 13) 
a regionális és a távolabbi nyirokcsomók állapotáról sokkal pontosab
ban lehet tájékozódni. A nyirokcsomó-érintettség már a korai stádi
umokban is gyakori (14), ezért pontos megállapításának a m(ítéti 
indikáció felállításában ill. a sugárkezelés adequat módjának a meg
választásában van nagy szerepe. Deppe és mtsai (15) kimutatták, hogy 
1. stádiumban az esetek 16 %-ában már a paraaorticus nyirokcsomók 
is érintettek. 
A harmadik ok a radiotherapiás lehetőségek bővülése. A sugárbioló
giai ismeretek fejlődésével (16), az optimális fractionálás és dózis
intenzitás megválasztásával a környező szövetek károsodása elkerülhe
tő (17). A supervolt-therapia bevezetése és speciális módszerek (18, 
19) alkalmazása - e lsősorban a 11.-III. stádiumC1 méhnyakrákos 
betegeken - nagyobb arányú gyógyulást eredményezett (20,21,22). 
Gyógyulási adataink megegyeznek az irodalomban található jó ered
ményekkel (23,24,25). 
A laphámrákokhoz viszonyítva lényegesen rosszabbak az adenocarci
nomák, az anaplasticus daganatok és a fiatal betegek gyógyulási ará
nya ( 2. és 3. táblázat). 
Adenocarcinomában gyakoribbak a helyi kiújulások is. Kjorsuul (26) 
150 1/b stádiumos betegen igazolta, hogy a kismedencei és a távoli 
áttétek gyakorisága a laphám és adenocarcinomákban gyakorlatilag 
azonos, de a praeoperativ sugárkezelések után eltávolított uterusok
ban kimutatott maradék tumor csaknem 3-szor gyakoribb az adeno
carcinomákban (30 % ill. 11 %). 
Berek (27) 100 betegen végzett vizsgálataival igazolta, hogy adenocar
cinomában nincs semmi különbség a túlélésben az operált és az 
operált+sugárkezelt betegek között , de az 5 éves túlélési arány mind
két csoportban significansan nagyobb volt, mint a kizárólag sugárke
zelésben részesült betegekben. Adenocarcinomák esetében éppen ez
ért szorgalmazni kell a kiterjesztett radikális műtéti megoldásokat, de 
az anaplasticus daganatokban - feltehetően a nagyobb áttétképző haj
lam miatt - ez kevesebb sikerrel kecsegtet; a betegek sorsát ugyanis 
legtöbbször a regionalis ill. a távolabbi metastasisok kialakulása hatá
rozza meg. 
A cervix-csonkból kiinduló carcinomákban elérhető gyógyeredmé
nyek is rosszabbak az átlagosnál. Ennek egyik oka lehet, hogy műtét 
után romlik a cervix vérellátása (28), s ennek következtében a daga
nat oxigénellátása is, amely kedvezőtlen sugárbiológiai körülménye
ket eredményez, másrészt a rövid cervix-csonk, a megváltozott anató
miai helyzet, adhaesiók, bélletapadások nem mindig teszik lehetővé a 
tervezett optimális radiotherapiát. 
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Adjuváns chemotherapiát nem végzünk, recidiváló vagy sugárkeze
lésre refractaer daganatokban szisztémás cisplatin mono- vagy cispla
tin alapú kombinált cytostaticus kezeléseket alkalmazunk irodalmi 
megfigyelések alapján (29). Újabban a neo-adjuváns chemotherapiá
val is történnek próbálkozások (30,31 ). 
Esetenként a daganatban nekrosis alakul ki, amely a kezelés esélyeit 
rontja. Okai meglehetősen összetettek. Keletkezésében szerepe lehet a 
tumor hirtelen növekedésének, aránytalan vér- és oxigén-ellátásának, 
gyulladásnak, sugárterhelésnek. Lokális kezelésén kívül esetenként 
szisztémás antibioticum-terápiára is szükség lehet. 
A sugárkezeléssel gyakran együtt járó korai mellékhatásokon ( émely
gés, ritkán hányás, proctitis, cystit is) kívül késői, esetleg maradandó 
panaszt okozó szövődmények (szGkületek, fistulák) 1-4 %-os gyako
risággal fordulnak elő (24,25,32). Anyagunkban ureter-elzáródás, bél
szűkület, recto- vagy vesico-vaginális fistula 1-2 %-ban alakult ki (7). 
Történeti áttekintésünkben az invazív cervixcarcinomás beteganya
gunkat 4 x 10 éves időszakokra bontva dolgoztuk fel. Nagyjából az 
egyes periódusokkal párhuzamosan változások következtek be a stá
diumok arányában, a kezelés módjában, következésképpen a gyógyu
lási eredményekben is. 
A négy időszak közös jellemzője, hogy végig manualis low dose rate 
brachytherapia történt. Az első IO éves periódusban (1952-61) az 
anatómiai viszonyokra való tekintet nélkül sablonos brachytherapia, 
amelyet 4 nőgyógyászati mezőre leadott röntgen-besugárzással egészí
tettek ki. 
A II. időszakban ( I 962-71) a kezelések jelentős részét már az akkor 
forgalomba került speciális Co-60 applikátorokkal végeztük, de bizo
nyos esetekben, a megfelelőbb dóziseloszlás elérése céljából rádium
készítményeket is használtunk. Orchovoltos besugárzással a korábbi 
időszakhoz képest nagyobb dózisokat adtunk a parametriumokra és 
szükség esetén rácsbesugárzást is alkalmaztunk. 
A Ill. időszakban (1972-81) lényegesen javultak az eredmények. Az 
55 %-os abszolut gyógyulás 59,9 %-ra emelkedett. Ez részben a tele
cobalt besugárzás bevezetésének és kiterjedt alkalmazásának, részben 
a korai stádiumok felé történő arányeltolódásnak tulajdonítható. 
A IV. periódusban (1982-91) betegre adaptált, az adott tumorkiter
jedésnek és anatomiai viszonyoknak leginkább megfelelő individuális 
brachytherapiát alkalmaztunk, a külső telecobalt besugárzás is a leg
optimálisabb módszerrel (nyílt mezőből az egész kismedencére, vagy 
osztott nőgyógyászati mezőből , ékbesugárzással, rácsbesugárzással) 
történtek. 
A gyógyulási eredmények további javulása a megelőző vizsgálatok ki
terjesztésétől és - a manualis rádiumkezelések alkalmazása helyett -
egy modern after loading brachytherapiás készülék és gyorsító-beren
dezés beszerzésétől ill. üzembe állításától várható. 
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