
� ÖSSZEFOGLALÁS

A méhnyakrák megelõzésének két lehetõsége van: a szûrés és
az elsõdleges megelõzés, amely a rákos átalakulás megakadá-
lyozása, a rákkeltõ HPV- (hrHPV- [high risk HPV]) fertõzõdé-
sek kivédése – a méhnyakrákot ugyanis jószerivel mindig a
hrHPV-k okozzák. A nõgyógyászati szûrési irányelvek felada-
ta a szûrés céljának (a panaszmentes nõk méhnyaki rákelõzõ
elváltozásainak, korai rákjainak felismerése és a betegek gyó-
gyítása) a lehetõ legjobb megvalósítása. A legutóbbi, a 2009-
es hazai irányelvekben a méhnyakrákszûrés elnevezést hasz-
náltuk, újabban méhnyakszûrésrõl beszélünk – a rák szó tehát
kimarad. A nemzetközi elnevezés nem változott: Cervical
Cancer Screening Guidelines.

A nõgyógyászati rákszûrés utolsó hazai útmutatója óta eltelt
majd egy évtizedben mélyrehatóan bõvültek a méhnyakrákra
vonatkozó ismereteink. Ennek alapján a világban sokfelé mó-
dosították a szûrési útmutatókat; többek között az Egyesült Ál-
lamokban, ahol három irányelv is született (ACS guidelines,
USPSTF guidelines és ACOG guidelines). Ezek a szûrés kez-
detét a 21. életévben határozták meg. A 21–29 éves nõknél 3
évenkénti kenetvételt javasoltak, a 30–65 éves nõknél pedig az
ötévenkénti együttes kenetvétel és HPV-meghatározást, avagy
a háromévenkénti kenetvételt tartották megfelelõnek. A szûrés
befejezése: 65 éves kor, amennyiben az utolsó három kenet-
vizsgálat vagy az utolsó két együttes vizsgálat eredménye az
utolsó 10 évben negatív volt. Kiterjedten tanulmányozták az
egyedüli hrHPV-meghatározás szûrési jelentõségét, és megál-
lapították, hogy a méhnyakszûrésnek ez a legjelentõsebb mód-
szere. Elõnyei: kevesebbszer kell szûrni, az érzékenysége túl-
haladja a sejtvizsgálatokét, kivált a mirigyhám elváltozásainak
felismerésében; ezek felismerésére a sejtvizsgálat nem megfe-
lelõ. A vizsgálat elvégezhetõ a sajátmintákból, az asszony által
levett hüvelyváladékból – ezzel a népesség szûrési arányának

lényeges növekedése várható. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a
sejtvizsgálatra a folyadékalapú kenetvétel ajánlatos.

Javaslatok: A szûrést a �25 éves nõknél kezdjük, függetlenül a
nemi életük gyakorlatától, és hogy szenvednek-e valamilyen
betegségben. A 25 éves kor a gyermekvárás idõszaka, a nõk
szokásosan megfordulnak nõgyógyásznál, amikor a mintavé-
tel egyszerû, nem szükséges külön idõpont. Ha a kolposzkópia
negatív, elegendõ a hrHPV-meghatározás, és a sejtvizsgálatot
csak a hrHPV-pozitív nõknél elvégezni. A védõnõi szûrések-
nél az együttes (hrHPV + kenet) vizsgálattal javasolt a szûrést
kezdeni. A szûrésre nem járókat a sajátminta vételére kell buz-
dítani – amelybõl hrHPV-meghatározást végzünk. A 25. élet-
évtõl is a hrHPV-meghatározás látszik a legalkalmasabb szû-
rési módszernek, ötévenkénti mintavétellel. Célszerû legalább
65 éves korig szûrni, de az idõsebbeknél is vehetõ még egy
minta.

Kulcsszavak: méhnyakszûrés, HPV-meghatározás, sejtvizsgá-
lat, kolposzkópia, irányelvek

� ABSTRACT

CERVICAL CANCER PREVENTION – CURRENT STATUS

AND GUIDELINES

Prevention of cervical cancer is possible in two ways: by
primary prevention aiming at elimination of the carcinogenic
high risk HPV (hrHPV) infections which are thought to cause
cervical cancer and by screening. The task of cervical cancer
screening guidelines is to draw up the most effective
work-flow of diagnostic interventions on asymptomatic
women that lead to identification and cure of cases with
preclinical or early stage disease. The most recent Hungarian
guideline which was published in 2009 used the term cervical
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cancer screening. Nowadays, the term cervical screening is
used without the word cancer, however, the international
terminology as Cervical Cancer Screening Guidelines has not
changed.

Since the publication of the most recent Hungarian guidelines
there have been a great deal of advances in our knowledge
about cervical cancer. Many professional organizations have
developed their screening guidelines. As a result, for example
in the United States, there are coexisting ACS guidelines,
USPSTF guidelines and ACOG guidelines. Nevertheless, they
share the most important features of recommending start at the
age of 21, 3-yearly cytology between the ages of 21 and 29
years, 5-yearly cytology or cytology plus HPV-cotesting
between the ages of 31 and 65 years, and no further screening
above the age of 65 years if the last three cytology or cytology
plus HPV-cotest had been negative. Population-based studies
have analysed the value of hrHPV-based screening strategies
and they have led to the conclusion that this is the most
effective method of cervical cancer screening. Advantages of
hrHPV-screening over cytology-based screening include
higher sensitivity especially in glandular lesions and the
requirement of longer screening intervals. HrHPV-based
screening can also be utilized on self-collected vaginal fluid
samples which seems to be and expected to be an effective tool
of increasing population coverage. It has been proved in
randomized studies that fluid-based cytology outperforms the
standard smear cytology in terms of specimen quality,
sensitivity, specificity, fals positive and false negative rates,
therefore it has become the standard of specimen collection in
most European countries and in developed countries of other
continents.

Recommendations: Cervical screening should be started at the
age of 25 years regardless of sexual activity and comorbidity.
This is the age at which family planning usually begins and
women are likely to present at the gynaecologist anyway. The
sample collection is simple and no specific appointment is
required in advance. Normal colposcopic findings indicate
hrHPV-screening only and cytology serves as a triage-test in
hrHPV-positive cases. When sampling for cervical screening
is performed by disctric nurse, the initial sample should be
processed both for liquid-based cytology and for hrHPV. The
success of a national screening program is highly dependent on
the rate of non-complience and on the number of non-
attenders. For them, utilization of self-sampling should be
encouraged with hrHPV-screening. HrHPV-based screening
from the age of 25 years seems to be the most effective method
of cervical screening. Screening should be continued every 5
years until the age of 65 years, however – in individual cases-
adding one more screening round might be reasonable.

Keywords: cervical cancer screening, colposcopy, Pap smear,
high-risk human papillomavirus (HPV) DNA test

� BEVEZETÉS

A méhnyakrák megelõzésének két lehetõsége a szûrés és az el-
sõdleges védelem, vagyis a rákos átalakulás megakadályozása,

amely gyakorlatilag a rákkeltõ HPV- (hrHPV- [high risk
HPV]) fertõzõdések kivédése – a méhnyakrákot ugyanis jósze-
rivel mindig a hrHPV-k okozzák.

A szûrés célja a panaszmentes nõk méhnyaki rákelõzõ elválto-
zásainak, korai rákjainak felismerése és a betegek gyógyítása.
A nõgyógyászati szûrés a méhnyakszûrés, amely mintavétel-
bõl és a minták értékelésébõl tevõdik össze. A megelõzés el-
sõdleges formája népességi szinten a HPV-oltás.

A szûrési irányelvekrõl. A nõgyógyászati szûrési irányelvek
feladata a szûrés céljának a lehetõ legjobb megvalósítása.
A következõket foglalja magában:

� A megfelelõen szûrt nõk zömének megnyugtatása, hogy ná-
luk a méhnyakrák kialakulásának veszélye rendkívül kicsi.

� Az összes veszélyeztetett felismerése és ellátásra küldése –
ne legyen tévesen negatív eredmény.

� Csak a valóban veszélyeztetetteknél és megfelelõ idõben
végezzünk további vizsgálatokat és kezelést – ne legyen té-
vesen pozitív eredmény.

� A mérsékelten veszélyeztetett nõk csoportjának pontos
meghatározása, a fölöslegesen ismételt szûrések elkerülésé-
re.

� A tervezett szûrések számának legkevesebbre csökkentése,
a szûrés kezdetének, befejezésének és gyakoriságának meg-
állapításával.

� Az alkalmazandó szûrési módszerek megállapítása, körül-
ményfüggõ alkalmazásuk módjának leírása.

A szûrés hatékonysága a szûrési gyakorlattól függ: a megfelelõ
szûrõmódszerekkel végzett és megfelelõen szûrt nõknél a
méhnyakrák jóformán nem fordulhat elõ. A megfelelõ irányel-
vek elõsegítik, hogy a népesség minél nagyobb része vegyen
részt a szûrésen, valamint a szûrés gazdaságosságát is, noha ez
nem elsõdleges szempont.

A szûrési irányelvek idõnkénti módosítása természetes, mivel
az ismeretek bõvülése új lehetõségeket, szempontokat vet fel.
Ezek fokozhatják a szûrés hatékonyságát, ám akkor is jelentõ-
sek, ha csak csökkentik a „túlbiztosító” szûrések számát. A fö-
lösleges szûrések elkerülése alapvetõ.

Az elnevezés változása. A 2009-es hazai irányelvekben a
méhnyakrákszûrés elnevezést használtuk. Újabban – hazai
szerzõk javaslatára (1) – méhnyakszûrésrõl beszélünk – a rák
szó tehát kimarad. A nemzetközi elnevezés nem változott:
Cervical Cancer Screening Guidelines.

� A MÉHNYAKSZÛRÉS SAJÁTOS MEGFONTOLÁSAI

A nõgyógyászati rákszûrés utolsó hazai útmutatója az idõsebb
szerzõ (BP) szervezésében készült 2009-ben – a Nõgyógyá-
szati Onkológia címû folyóiratban jelent meg (2). Az azóta el-
telt majd egy évtizedben mélyrehatóan bõvültek a méh-
nyakrákra vonatkozó ismereteink. Ennek alapján a világban
sokfelé módosították a szûrési útmutatókat; többek között az
Egyesült Államokban, ahol három irányelv is született:
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� ACS guidelines – az American Cancer Society (ACS), az
American Society for Colposcopy and Cervical Pathology
(ASCCP) és az American Society for Clinical Pathology ál-
lította össze.
� USPSTF guidelines – a US Preventive Service Task Force

(USPSTF) útmutatója.
� ACOG guidelines – az American College of Obstetricians

and Gynecologists (ACOG) adta ki.

Mindhárom 2012-ben jelent meg. Számottevõ különbség nincs
közöttük, inkább csak a részletekben térnek el. Az ACOG által
készített irányelvek a legrészletesebbek, nemzetközileg általá-
ban ezt használják (1. táblázat).

1. táblázat. A méhnyakszûrés ACOG-irányelvek

A szûrés kezdete: a 21 életév, függetlenül a kockázati
tényezõktõl (sok nemi kapcsolat, betegség stb.).

21–29 éves nõk: kenetvétel 3 évenként. A HPV-meghatározás
ebben az életkorban lévõ nõknél sem önállóan, sem a
kenetvétel kiegészítéseként nem javasolt

30–65 éves nõk: együttes kenetvétel és HPV-meghatározás 5
évenként, avagy csak kenetvétel 3 évenként. Az elõbbit
részesítik elõnyben, mert kevesebb a tévesen negatív
eredmény.

A szûrés befejezése: 65 éves kor, amennyiben az utolsó három
kenetvizsgálat vagy az utolsó két együttes vizsgálat eredménye
az utolsó 10 évben negatív volt.

Az új ismeretek mellett mi sem mehetünk el, ezért állítottuk
össze az alábbi áttekintést, és tettünk javaslatokat a hazai szû-
rési irányelvek módosítására.

A népességi szûrés kérdése – a védõnõi szûrés bevezetése.

Évtizedek óta tudjuk, hogy a méhnyakszûrés a megelõzõ or-
vostudomány sikertörténete: bármilyen formában is végezték,
csökkentette a méhnyakrákok elõfordulását. Megfelelõ, szer-
vezett szûréssel csaknem teljesen kivédhetõ a méhnyakrák;
csupán néhány (többségében mirigyrák) fordul elõ, és az is ál-
talában korai szakaszban (3). A legtöbb országban, így ha-
zánkban is, azért gyakori a méhnyakrák, mert a népesség szûrt-
sége nem megfelelõ: a szûrendõ nõk többsége nem vagy csu-
pán alkalmilag vesz részt nõgyógyászati szûrésen. Ennek ki-
küszöbölésére vontuk be a védõnõket a szûrési rendszerbe. A
védõnõi szûrés a kenetvételbõl és felvilágosításból áll; nem ré-
sze a kolposzkópia és a nõgyógyászati vizsgálat sem. A 25–65
éves nõket szûrik. Biztatók az eddigi eredmények: sok nem
szûrt asszonyt értek el, de még mindig sokan vannak, akik nem
járnak szûrésre.

A jövõ a sajátminta vétele; az asszonyok saját maguk vesznek
hüvelyváladékot erre kialakított eszközzel. Ettõl várható az
ódzkodó nõk bevonása, az átszûrtségi arány lényeges növeke-
dése. A sajátminta vételének szervezése védõnõi feladat.

A méhnyaki mirigyhámrák kérdése. A méhnyakszûrés elle-
nére a méhnyak mirigyhámjának rákelõzõ eltérései és rákja
gyakoribb: az 1950-es években a méhnyakrákok 5%-a, a 70-es
években pedig már 25%-a volt mirigyrák – az érintettek jelen-
tõs része még szülni akaró asszony volt (4). A mirigyrákok
gyakoribbak olyan országokban is, ahol a népességi szûrés jól
szervezett, utalva arra, hogy a sejtvizsgálat nem elég hatékony
a mirigyrákok vonatkozásában (3, 5–6). Chiang és munkatár-
sai (7) 1720 mirigyrákos beteg adatait nézték át, megállapítot-
ták, hogy a mirigyrákos betegek >40%-a volt rákszûrésen a be-
tegség megállapítását megelõzõ 3 évben. Szemben a szokvá-
nyos sejtszûréssel, a HPV-meghatározás biztonsággal jelzi a
mirigyhám kóros eltéréseit (8). A sejtkenet és a HPV-meghatá-
rozás együttes alkalmazásának negatív elõrejelzõ értéke a mi-
rigyrákoknál is 100%-os (9).

A szûrés árnyoldalainak kérdése. Számottevõ irodalom fog-
lalkozik a méhnyakszûrés árnyoldalaival. Néhány szempont:

� A vizsgálattal kapcsolatos kellemetlenségek, félelmek.
� A szûrés eredményére várás – több hét – óhatatlanul szoron-

gással társul; mi lesz az eredmény? A kolposzkópiának en-
nek elkerülésében van az egyik legnagyobb szerepe (10). Ha
az átmeneti sáv látszik és negatív, az asszony megnyugtat-
ható, hogy komoly baja nem lehet, egyáltalán ne izguljon.
Fordított helyzetben viszont – kolposzkóppal súlyos elvál-
tozást látunk – a betegek felkészítjük a rossz eredmény fo-
gadására, és a vizsgálatot sürgõsséggel kérjük.

� A HPV-pozitívitás sok nõben nemi érintkezéssel terjedõ fer-
tõzõ betegség tudatát, sõt egyesekben még a megbélyegzés
érzését is keltheti, sok-sok aggodalommal. Nem kevésbé lé-
nyeges a ráktól való félelem, hiszen tudatosult az asszo-
nyokban, hogy a hrHPV-fertõzõdés összefügg a méhnyak-
rák keletkezésével. A félem lelki megrázkódtatást is kivált-
hat (11).

A kolposzkópia nem része a méhnyakszûrésnek, a nõgyógy-
ászati vizsgálatnak azonban igen. A nõgyógyász, miután a szû-
réskor meg is vizsgálja az asszonyt, a kolposzkópiát is felhasz-
nálja a szûrésnél. Jelentõsége a fentieken kívül a hamis negatív
sejtvizsgálatok csökkentése. A kérdés részletezésére nem tér-
hetünk ki, utalunk a hazai irodalomra (10).

VÁLTOZÁSOK A SZÛRÉSI MÓDSZEREK MEGÍTÉLÉSÉBEN

A HPV-meghatározás kérdése. Vizsgálatok sokasága bizo-
nyította, hogy a hrHPV-meghatározás a méhnyakszûrésben is
hasznos, errõl a hazai irodalomban is olvashatunk (12). Bizo-
nyított, hogy:

� Érzékenysége a CIN3 és korai méhnyakrák felismerésében
meghaladja a sejtvizsgálatét, csaknem 100%. Különösen
fontos, hogy a mirigyhám rákosodását is jelzi – ezeket, mint
említettük – a sejtvizsgálat nem mindig fedezi fel.

� Fajlagossága lényegesen kisebb, mint a sejtkeneteké (~50,
illetve ~90%). Ez nem meglepõ, mivel a hrHPV-megha-
tározás csupán a vírus jelenlétérõl tájékoztat, de hogy átme-
neti vagy megmaradó fertõzõdésrõl van szó, illetõleg hogy
kialakult-e rákosodás vagy sem, arra nem utal.
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� Negatív elõrejelzõ értéke ~100%: ha hrHPV-fertõzöttség
nincs, a rák kialakulása 3 éven belül nem valószínû. A pozi-
tív elõrejelzõ értéke pedig azonos a sejtvizsgálatokéval (13).
� A HPV-meghatározás tényszerû. nem vizsgálófüggõ, és

könnyen megismételhetõ. Biztonsággal végezhetõ a szak-
szerûen vett mintákban és az asszony által vett mintákban is
(14-15). Ketelaars és munkatársai (16) a szûrésre rendsze-
resen járó 2049 asszony egyidejû orvos által vett és saját-
mintában nézték a hrHPV-k kimutathatóságát. Az orvos ál-
tal vett mintákban 8, a sajátmintákban 10%-ban mutattak ki
hrHPV-fertõzöttséget, egymással összhangban; ezért a sa-
játmintákból végzett hrHPV-meghatározást a népességi
rákszûrésre is megfelelõnek tartják. A sajátmintákhoz az
asszonyok az Evalyn-eszközt alkalmazták, amelyet megfe-
lelõnek, jól használhatónak véltek. A szerzõk a sajátminták-
ban elõforduló gyakoribb hrHPV-pozitivitást részben a nem
HPV16 és -18 fajták elõfordulásával, másrészt azzal magya-
rázzák, hogy valóban gyakoribb a hrHPV, de az még nem
terjedt a méhnyakra. Az orvosok kizárólagosan a méhnyak-
ról veszik a mintákat; a sajátminták a hüvelyváladékot is tar-
talmazzák.
Megállapították továbbá, hogy a hüvely állapota (gyulladás,
nemi kapcsolat) és az sem befolyásolja a meghatározást,
hogy a havivérzés melyik szakaszában veszik a mintát (17).

Megjegyzés: Szûrésnél a HPV-DNS-t vizsgáló módszert alkal-
mazzunk. A HPV-RNS-en alapuló vizsgáló módszereket egyelõ-
re csak a kóros sejtkenetek tisztázására hagyta jóvá az FDA (18).
A HPV-meghatározásra alkalmazott módszerek sok országban a
HPV-fertõzöttséget mutatják ki, a fertõzést okozó HPV-fajtát
csak második lépésben állapítják meg. A hazai gyakorlatban a
HPV-fajta megjelölése a vizsgálat része.

A nemzeti útmutatók fokozatosan építették be a HPV-meg-
határozást a szûrési irányelveikbe, többek között az FDA
(Food and Drug Administration, USA) is jóváhagyta. Hazánk-
ban a HPV-meghatározás nem része a szûrésnek; a kóros sejt-
elváltozások tisztázásánál javasolják; a 2009-es útmutató is.

Az ACOG-útmutató, teljes összhangban az ACS és a USPSTF
irányelveivel nem javasolja a HPV-meghatározást a 30 évnél
fiatalabbaknál. A javaslat alapja:

� A hrHPV-fertõzöttség gyakori, a méhnyakrák viszont ritka
a 30 évnél fiatalabb nõknél.
� Mivel a HPV-meghatározás jóval érzékenyebb a sejtkenet-

vizsgálatnál a CIN kimutatásában, de a fajlagossága lénye-
gesen kisebb, a hrHPV-meghatározással a 21–30 éveseknél
legtöbbször átmeneti HPV-fertõzõdéseket, a rákképzõdés
szempontjából jelentéktelen elváltozást mutatunk ki. Követ-
kezmények: aggódás, tépelõdés, szükségtelen vizsgálatok,
beavatkozások, túlkezelések (19).

A hrHPV-meghatározás szükségességérõl a 30–65 éves bete-
geknél több átfogó tanulmányt is közöltek. A következtetések
nem voltak egységesek, az adatok – kivált a legutóbbiak –
mégis amellett szólnak, hogy az együttes szûrés (sejtkenet és
HPV-meghatározás) megbízhatóbban szûri ki a súlyos CIN-t

ebben az életkorban (20). Ennek alapján az ACOG-irányelvek
az együttes szûrést javasolják.

Egyedüli hrHPV-meghatározás. Széleskörû vita bontako-
zott ki, és tart ma is az egyedüli hrHPV-meghatározás szûrési
jelentõségérõl. Több vizsgálat is kiderítette, hogy az egyedüli
hrHPV-meghatározással végzett szûrés hatékony – a kenet-
vizsgálat nem sokat tesz hozzá –, továbbá lehetõvé teszi a szû-
rési idõközök növelését, valamint a sajátmintákból végzett
szûrést (21-23). Négy európai központban végzett tanulmány
összegzése egyértelmûsíti az egyedüli hrHPV-meghatározás
fölényét: a hrHPV-meghatározással szûrt csoportban lényege-
sen kevesebb volt a méhnyakrák, összevetve a sejtalapú szû-
réssel, és talán még fontosabb, hogy leginkább a mirigyrák lett
kevesebb – vagyis várható a méhnyakrák-halálozás további
csökkenése (8). A legújabb adatok az egyedüli hrHPV-
meghatározással végzendõ szûrés világméretû alkalmazását
szorgalmazzák (24).

Az FDA jóváhagyta az egyedüli hrHPV-meghatározással vég-
zett szûrés lehetõségét a Roche cobas® assay alkalmazásával.
Ez a módszer azonosítja a HPV16-ot, a HPV18-at és 12 továb-
bi hrHPV fajtát. A jelenlegi ACOG-irányelvek azonban nem
javasolják az egyedüli hrHPV-meghatározással végzett szû-
rést, de várható, hogy az Egyesült Államokban is hamarosan
átállnak (25); Hollandiában ugyanis már alkalmazzák, és hatá-
rozat született Ausztráliában is (26).

A kenetvétel formája. Évtizedes vita a hagyományos és a fo-
lyadékalapú sejtvizsgálat kérdése: jobb-e az utóbbi. A hazai
szakemberek véleménye szerint mindkettõ megfelelõ, ha a
kenetvételt helyesen végzik. Az utóbbi elõnye, hogy a mintá-
ból HPV-meghatározás is végezhetõ, viszont jóval drágább.
Az Egyesült Államokban már kizárólag folyadékalapú minta-
vételt alkalmaznak, a hazai gyakorlatban a hagyományos ke-
netvizsgálatot végezzük.

A kenetek értékelési módszere. Ismert, hogy a sejtvizsgálat
meglehetõsen személyfüggõ, jelentõs a vizsgálók értékelése
közötti különbség (interobserver variation), de ugyanaz a vizs-
gáló más-más idõpontban értékelve is eltérõen véleményezhet
(intraobserver variation). A kérdés jelentõsége újból az egye-
düli HPV-meghatározásokkal végzett szûréseknél (l. lejjebb)
merült fel. Megoldásként az automata sejtértékelési módszert
ajánlják. A folyadékalapú kenetvétellel ez egyszerûen meg-
oldható.

VÁLTOZÁSOK A SZÛRÉSI IRÁNYELVEKBEN

A szûrés a Papanicolaou-kenettel kezdõdött az 1940-es évek-
ben, az évenkénti szûrés gyakorlatával. Eredményeként a
méhnyakrák elõfordulása és halálozása 60%-kal csökkent az
Egyesült Államokban 1950 és 1992 között (27). A szûrés be-
vezetése elõtt a méhnyakrák volt az ivarérett nõk egyik leggya-
koribb haláloka.

Az évenkénti szûrés mélyen tudatosult a társadalmakban, a ha-
zai népességben még ma is tartja magát. A 70-es évek végén
kérdõjelezték meg elõször ezt a gyakorlatot, és javasolták a há-
romévenkénti szûrést. Ez volt a Walton report Kanadából.
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A tapasztalatok szerzésével, 10 évvel késõbb az ACOG is mó-
dosította a szûrés irányelveit, és javasolta, hogy nem szükséges
évenként szûrni.

A szûrés gyakoriságáról a hazai útmutató így írt:

„A fiatal nõknél évente javasolt nõgyógyászati rákszûrés, s
amennyiben a méhnyak a kolposzkóppal is épnek látszik, a sejt-
kenetet elegendõ kétévenként venni. Ha a sejtvizsgálat három
egymás utáni alkalommal negatív és kolposzkópiai eltérés sincs,
súlyos elváltozás kialakulása három éven belül nem valószínû,
ezért a háromévenkénti sejtkenetvizsgálat teljesen megfelelõ. A
változókorúaknál, ha a kolposzkópia negatív, elegendõ a három-
évenkénti kenetvétel.”

A javaslat óvatosan fogalmaz, és a háromévenkénti szûrést fel-
tételekhez köti.

A szûrések kezdete. A szûrés kezdését a 40-es években a nemi
élet kezdetéhez kötötték, ám kiderült, hogy a tizenéves lányok
szûrésével több bajt csinálunk, mint hasznot. A hrHPV-fertõ-
zõdések kóroki szerepének és gyakoriságának megismerésével
– miszerint a tizenévesek zöme átmenetileg fertõzõdik – vi-
szonylag hamar egységes álláspontot alakítottak ki, megfogal-
mazódott, hogy a szûrést 21 éves kor elõtt nem érdemes elkez-
deni.

Megjegyzések. A HPV-fertõzöttség a tízen-, kora huszonéves
korban tetõzik; a 20–24 éves lányok 45%-a fertõzött (28).

A 2009-es hazai irányelvek itt is óvatosabbak:

„Célszerû a nõgyógyászati rákszûrést két évvel a nemi élet meg-
kezdése után, de legkésõbb a 21. életévtõl elkezdeni.”

Ez a javaslat módosítandó, mivel:

� A méhnyakrák 21 évnél fiatalabbaknál egészen kivételes: 1
vagy 2 eset egy millió 15–19 éves lánynál (29).
� A fiatalabb életkorban elkezdett szûrés nem eredményesebb

(30).
� A kóros sejteltérés rendkívül gyakori a tizenéves lányoknál,

következményes aggodalmakkal, ismétlésekkel, fölösleges
beavatkozásokkal, amelyeknek késõbbi várandóssági kö-
vetkezményei is lehetnek. A HPV-fertõzõdések ebben az
életszakaszban csaknem mindig átmenetiek.

Sasieni és munkatársai (30-32) az Egyesült Királyság adatai-
nak beható elemzésével arra a következtetésre jutottak, hogy a
30 évnél fiatalabbak szûrésének nincs sok haszna, hátránya vi-
szont lehet. Megállapították továbbá, hogy az 55–69 évesek
ötévenkénti szûrése számottevõen (83%) hatékony; az éven-
kénti szûrés nem tesz sokat hozzá (87%). A 40–54 évesek cso-
portjában a háromévenkénti szûrés 84%-ban védett meg a
méhnyakráktól, az ötévenkénti szûrés 73%-ban, az évenkénti
pedig 88%-ban – a háromévenkénti szûréssel azonos mérték-
ben. A 20–30 évesek között nemcsak ritka a méhnyakrák, de –
hasonlóan más lassan növõ daganatokhoz (emlõrák, dülmi-
rigyrák) – elõfordulnak visszafejlõdõk. Ismert, hogy a CIN-ek
zöme szintén visszafejlõdik, ezért kezelésük szükségtelen, ám

következményeket rejt magában. A szerzõk javaslatára a szû-
rések kezdetének idõpontját az Egyesült Királyságban a 25.
életévre tették.

Ontario államban végzett vizsgálat, amelyben a méhnyak-
szûrés és méhnyakrák halálozási adatait vetették össze, azt mu-
tatta, hogy a szûrés nem befolyásolja a halálozási arányt a 30
évesnél fiatalabbaknál. Magyarázata az lehet, hogy ebben az
életkorban annyira ritka a méhnyakrák, hogy a szûrés védõ ha-
tása a nagyszámok tükrében nem mutatkozik meg, de az sem
kizárt, hogy valóban nem hatékony a szûrés ebben az életsza-
kaszban (33). A szûrés hátrányai viszont jelentõsek, és a fölös-
leges kezelések következményei sem elhanyagolhatók, ezért a
tanulmány szerzõi úgy vélik, hogy a hátrányok nagyobbak,
mint az esetleges elõnyök.

Habbema és munkatársai (34) a hollandiai és az amerikai szû-
rési adatok összevetésével kimutatták, hogy a szûrés haté-
konysága nem tér el a két országban, noha Hollandiában jóval
kevesebbszer szûrik az asszonyokat: a szûrést a 30 éves korú-
aknál kezdik. Hasonlóak az Egyesült Királyságból származó
adatok is.

A szûrések gyakorisága. A szûrések gyakoriságáról egységes
az álláspont, legalább is a 30 évnél fiatalabb korosztályra vo-
natkozóan: A sejtvizsgálat 3 évenként javasolt, ha az ered-
mény negatív. A 30–65 évesek szûrését kétféleképpen javasol-
ják: sejtvizsgálat 3 évenként, vagy együttes sejtkenet- és
HPV-vizsgálat 5 évenként. Az utóbbinál felhívják a figyelmet,
hogy a HPV-meghatározás kiszûrhet olyan eseteket is, ame-
lyekbõl nem keletkezik rák, azaz átmeneti elváltozás, amely
szükségtelen további intézkedéseket vonhat maga után. Errõl
tájékoztatni kell a betegeket, hogy ennek szellemében dönt-
hessenek, melyik formát választják. Az irányelvek az ötéven-
kénti együttes szûrést részesítik elõnyben, mert ezzel kevesebb
a hamisan negatív vizsgálati eredmény (35). Lényeges, hogy a
HPV-meghatározást a sejtvizsgálattal együtt alkalmazzuk, ön-
magában nem javasolt.

A szûrés befejezése. A szûrések befejezését az útmutatók egy-
ségesen a 65. életévben jelölik meg azoknál, akiknél az utolsó
10 évben az eredmények negatívak voltak, és nem volt CIN3,
AIS elváltozásuk. A negatív HPV-vizsgálati eredmény kivált
fontos a HPV-meghatározás 100%-os negatív elõrejelzõ érté-
ke miatt. A szûrés befejezésérõl a hazai irányelvekben ezt ír-
tuk:

„Hatvanöt éves kor felett, ha nemi kapcsolat már nincs, és a ko-
rábbi szûrések eredményei negatívak voltak, további szûrés cél-
szerûtlen, de egyedileg elvégezhetõ.”

Érvek a javaslat mellett.

� A 65 évnél idõsebbek fertõzõdése HPV-vel csekély, mivel
az átmeneti sáv beszûkült, a vírus számára nehezen hozzá-
férhetõ.

� Másrészt, ha valaki 65 éves kora után fertõzõdik a HPV-vel,
valószínûtlen, hogy él olyan sokáig, amíg a méhnyakrák
kialakul.
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� Továbbá: az idõsebbek vizsgálata sokszor okoz kellemet-
lenséget, nehezebb, a hüvelysorvadás miatt pedig a kenetek
is nehezen értékelhetõk, jelentõs a bizonytalan és a hamisan
pozitív kenetek száma. Ezek tisztázása újabb vizsgálatokat,
esetleg még fölösleges kezelést is vonhat maga után.
� Számítások szerint a szûrés folytatásával a 90. életévig (ke-

netvétel 3 évenként) 1000 asszony közül egynél fedeznénk
fel méhnyakrákot (36).

A felmérések adatai azonban nem egyértelmûek: Elõfordul
méhnyakrák olyan 65 évnél idõsebbeknél is, akiknél a szûrést
az irányelvek szerint fejezték be (3, 37). Több szerzõ is felhív-
ta a figyelmet, hogy 65 éves kor után sem ritka a kóros kenet és
a hrHPV-pozitivitás (38).

Nem elhanyagolható azon 65 éves asszonyok száma, akiknél a
szûrés befejezésének feltételei nem felelnek meg az irányel-
veknek. Náluk a méhnyakrák kialakulhat úgy, mint a fiatalab-
baknál, ezért javasolják a szûrés folytatását mindaddig, amíg
három, háromévenkénti negatív sejtvizsgálati vagy két ötéven-
kénti negatív együttes (sejtkenet + HPV-meghatározás) vizs-
gálati eredmény nem születik.

SAJÁTOS ESETEK

Várandósság. A fogamzás nem befolyásolja a szûrési irányel-
veket: a várandós asszonyok a szokásos menetrend szerint szû-
rendõk.

A HIV-fertõzöttek szûrése. A HIV-ben szenvedõknél a méh-
nyakrák gyakrabban alakul ki, nagyobb a kockázat, mint a nem
fertõzött nõknél. Az ACOG ennek ellenére nem ajánlja a szû-
rés elkezdését a 21. életév elõtt. A továbbiakban viszont éven-
kénti szûrést javasol, egyedileg megválasztott életkorig; tehát
a 65. életév után is. A Panel on Opportunistic Infections in
HIV-Infected Adults and Adolescents, 2015 viszont javasolja,
hogy a betegség kórismézésekor végezzünk sejtvizsgálatot, és
ismételjük meg 6 és 12 hónap múlva. A továbbiakban az éves
szûrést tartják helyesnek, de ha három egymás utáni szûrés ne-
gatív, áttérhetünk a szokványos szûrésre (39). Nem tisztázott a
HPV-meghatározás helye, az ACOG nem javasolja.

Immungátolt nõk szûrése. Immungátló kezelésben részesü-
lõknél (szervátültetés stb.) nagyobb a veszélye a méhnyakrák
kialakulásának. Rájuk is a HIV-fertõzötteknél tárgyalt szem-
pontok vonatkoznak.

CIN3 vagy AIS miatt kezeltek szûrése. Õket 20 évig kell el-
lenõrizni, akkor is, ha túllépnek a 65 éves koron; a veszélyezte-
tettségük, hogy méhnyakrák keletkezzék háromszoros azok-
hoz viszonyítva, akiknek nem volt súlyos rákelõzõ elváltozása
– a fokozott veszély legtovább 20 évig áll fent (40).

Megjegyzés. Soutter és munkatársainak (40) metaelemzése ma-
gában foglalta a CIN2 eseteket is. Mivel ezeknek csak egy része
tekinthetõ súlyos elváltozásnak, feltehetõ, hogy akiknek valóban
súlyos elváltozása volt, még fokozottabban veszélyeztetettek.

Méheltávolításon átesettek szûrése. Többféle álláspontról is
olvashatunk az irodalomban. Ha CIN3/AIS elõfordult, a 20

évig tartó követést a méheltávolítás eseteiben is javasolják.
Mások vitatják a kenetvétel szükségességét, mivel a rák kelet-
kezése rendkívül ritka. A hüvely kóros elváltozása szokásosan
észrevehetõ, mindig jódnegatív. Ha a boltozat nem tárható fel
tökéletesen (vaktasak), alkalmankénti kenetvétel a tasakból
megfontolandó. A szûrés – kenetvétel a hüvelyboltozatról –
szükségtelen.

A HPV-oltást kapottak szûrése. Általános nézet, hogy a
HPV-oltás beadása nem változtat az irányelveken, ezeket a nõ-
ket is a fentiek szerint szûrjük. Magyarázata: A HPV-oltás nem
véd az összes HPV-fajtával szemben, és nem szünteti meg a
fennálló fertõzéseket. A felmérések szerint a HPV-oltást ka-
pottak közül többen járnak szûrésre, mint akik nem részesültek
az oltásban – valószínûleg tájékozottabbak a HPV-fertõzések
felõl (41, 42).

Feltételezhetõ, hogy a sejtkenet szûrési hatékonysága változni
fog a beoltottaknál, mert a beoltottak között jóval ritkább lesz a
méhnyakrák és ezért a súlyos elváltozásra utaló sejtátalakulás
is. Következésképpen az enyhe sejtelváltozást mutató kenetek
lesznek gyakoribbak, melyeket nem vagy kevéssé rákkeltõ
HPV-fertõzések idéznek elõ – több lesz a tévesen pozitív eset
(43). Az Italian Consensus Conference group a HPV-meg-
határozást javasolja a 30. életévvel kezdve, ötévenként, de va-
lószínû, hogy a még hosszabb idõközönként végzett HPV-
meghatározás is megfelelõ lesz (44).

� AZ ELSÕDLEGES MEGELÕZÉS – HPV-OLTÁS

Orvostörténeti változás tanúi vagyunk: megszületett az elsõ rá-
kelleni védõoltás (45), és beépült a fejlett országok nemzeti ol-
tásrendszerébe, hazánkban is.

Háromféle oltás áll rendelkezésre:

� Gardasil (Merck). Az FDA 2006-ban hagyta jóvá. Négy tá-
madáspontú oltás: a HPV6, -11, -16 és -18 ellen véd.

� Cervarix (GSK-GlaxoSmithKline), két támadáspontú, a
HPV16 és -18 ellen hatásos.

� Gardasil9. Az FDA 2014-ben fogadta el a 9–26 éves lányok
és a 9–15 éves fiúk beoltására. Kilencféle HPV (6, 11, 16,
18, 31, 33, 45, 52 és 58) fertõzését akadályozza meg. Öttel
többféle HPV-vel szemben hatásos, mint a Gardasil. Ez az
ötféle HPV a méhnyakrákok ~20%-áért felelõs (46).

A lányok beoltására bármelyik alkalmazható, a fiuknak a két-
féle Gardasilt ajánlják (47). Az oltást szokásosan három adag-
ban adjuk, az újabb vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy a
kétadagos oltás ugyanolyan hatékony (48). A 2014-es WHO-
ajánlás is a kétadagos HPV-oltást javasolja a 9–13 éves lányok
beoltására (49).

A HPV-oltással szemben fenntartások voltak, és vannak még
ma is, pedig ezek alaptalanok. Gyakori a szülök ódzkodása,
amely többnyire hiányos ismeretekre épül – a 18 évnél fiata-
labb kislányok beoltásához szülõi engedély szükséges. Sok
szülõ fél, hogy kislánya, ha beoltják, szabadabban létesít nem
kapcsolatot, mondván, hogy védett; mások pedig úgy gondol-
ják, hogy az õ gyermekük nem veszélyeztetett, de megfogal-
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maznak fenntartásokat az oltás biztonságával kapcsolatban is.
A fiúk beoltását többen szükségtelennek vélik, mondván: ná-
luk ritka a rák. A nagykorú lányok önállóan döntenek, de a té-
ves nézetek sajnos õket is befolyásolják. A HPV-oltás bizton-
ságos és hatékony, ezt számos tanulmány bizonyította (43).
Kijelenthetõ, hogy a HPV-oltásnak nincs súlyos szövõdmé-
nye, nem idéz elõ HPV-fertõzõdést, rákot. Legfeljebb enyhe,
átmeneti helyi mellékhatások (bõrpír, duzzadás) fordulhatnak
elõ.

Az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália és az Egyesült Ki-
rályság vezette be elõször a népesség beoltását a 2000-es évek
elején. Megfelelõ szervezettséggel (iskolás lányok oltása, kap-
csolódás a szokásos oltási rendszerhez) igyekeztek a kislányok
jelentõs részét beoltani. Ennek ellenére még mindig sokan nem
kapnak oltást (50). Folyamatosan más országok, köztük szá-
mos afrikai állam is bevezette a népességi HPV-oltást, az átol-
tottság azonban a legtöbben elmarad a megkívánttól. Halaszt-
hatatlan feladat a társadalom széleskörû felvilágosítása, annak
érdekében, hogy elérjük a szokványos védõoltások alkalmazá-
sának szintjét.

Az oltás népességi hatásának megítéléséhez – a méhnyakrák
vonatkozásában – még legalább egy évtized szükséges, mivel a
HPV-fertõzõdés és a rák keletkezése általában 15–20 év.
Annyi állapítható meg, hogy a megmaradó HPV16- és -18-fer-
tõzések jóval (~60%-kal) ritkábbak; a Gardasillal beoltottak
között a függölyök elõfordulása is lényegesen (~60%-kal)
csökkent (51), kevesebb az ASC-US és a kóros sejteltérés, va-
lamint a súlyos rákelõzõ méhnyaki elváltozás (CIN2+, AIS)
(52). Keresztvédettséget a HPV45-tel, kevésbé a HPV31 és
33-mal szemben figyeltek meg.

Hazai gyakorlat. A HPV-oltásnak a WHO által 2014-ben is-
mertetett alapelveit a hazai gyakorlat is követi. A Cervarix ol-
tást adjuk két részben a 9–13 éves kislányoknak. Kívánatos az
összes 9–13 éves lány beoltása, lehetõleg még a házasélet el-
kezdése elõtt. Ennek szervezése lényeges országos feladat.

Az elsõdleges megelõzés egyéb lehetõségei. A HPV-fertõzõ-
dést és lefolyását számos tényezõ (kockázati tényezõk) befo-
lyásolja; ezek elhárításával, megváltoztatásával is mérsékelhe-
tõ a méhnyakrák kialakulásának a veszélye. Elõsegíti a
HPV-fertõzõdést a házasélet korai (<18 év) kezdete, több nemi
társ, vagy kapcsolat olyan férfival, aki másokkal is folytat
nemi életet, továbbá a dohányzás. Mérsékelhetõ a fertõzõdés
veszélye a kondom használatával – a szabad bõrfelületek azon-
ban fertõzõdhetnek. Gátolja a HPV-fertõzõdés megszünteté-
sét, az immunvédekezést a dohányzás, más nemi betegség
(herpes simplex, chlamydia), a fogamzásgátló tabletták szedé-
se, a túlsúly, a zöldség-, gyümölcshiányos étrend, mozgássze-
gény életmód stb. Részletezésük túllép ezen összeállítás kere-
tein, csupán annyit jegyzünk meg, hogy a méhnyakszûrés
irányelveit egyik sem befolyásolja.

� A hrHPV-POZITÍV NÕK ELLÁTÁSÁNAK KÉRDÉSE

Az egyedüli hrHPV-meghatározással végzett szûréssel felis-
mert hrHPV-pozitív nõk zömének nincs vagy enyhe, kezelést
nem igénylõ hámelváltozása alakult ki. Súlyos kóros hám

(CIN3+, AIS+) csak ~10%-uknál fordul elõ. Ezek kiszûrése a
veszélyeztetettség felmérésével kezdõdik:

A legnagyobb a veszély a HPV16-fertõzõdésnél, ezt a jóval rit-
kább HPV18-fertõzés követi. A HPV45 a harmadik legveszélye-
sebb vírus; a kockázat nem lényegesen kisebb, mint a
HPV18-fertözõdéseknél. Fontos: a HPV18- és a HPV45-fertõzé-
seknél viszonylag gyakori a mirigyhám érintettsége. Az egyéb
hrHPV-k fertõzéseinél a veszély jóval kisebb, de ezeknél sem
egyforma: a HPV31/33/58/52 eseteiben nagyobb, mint a
HPV51/35/39/68/56/66/68 okozta fertõzéseknél.

A nemzetközi gyakorlatban a HPV16/18-cal fertõzõdött nõket
azonnal kolposzkópiára utalják, tehát nem végeznek sejtvizs-
gálatot. Más nagy kockázatú HPV-fertõzéseknél elvégzik a
sejtvizsgálatot, és csak azokat utalják kolposzkópiára, akiknél
valamilyen eltérés van, beleértve az ASC-US-t is. Ha a kenet
negatív, egy év múlva megismétlik a HPV-meghatározást
(18). Huh és munkatársai (53) ezzel kapcsolatban a követke-
zõket írják:

� A HPV16/18 jelenléte utalhat meglévõ, vagy évek múlva ki-
alakuló rákelõzõ elváltozásra, de lehet átmeneti fertõzés is,
amelybõl nem keletkezik rákelõzõ állapot. Jelentése tehát
sokrétû.

� Mivel a HPV16/18-fertõzéseknél azonnali kolposzkópia
végzendõ, sok olyan nõt utalunk kolposzkópiára, akinek
nincs vagy csak nagyon kicsi az elváltozása. A kolposzkó-
pos szakember, hogy ellensúlyozza a kolposzkópia korláto-
zott kórismézési értékét, mintákat vesz, ami túlkezelés, és
következményei is vannak.

� A HPV-oltás terjedésével az ilyen esetek a jövõben jóval rit-
kábbak lesznek.

A hrHPV-pozitív nõk sejtvizsgálatának jelentõségét több nagy
tanulmányban is vizsgálták (54). Mindegyik a folyadékalapú
mintavételt javasolja, amelybõl azonnal elvégezhetõ a sejt-
vizsgálat, nincs szükség újabb mintavételre. Megállapították,
hogy a CIN3+ három éven belüli kockázata, ha nincs sejtelté-
rés, a HPV16-fertõzöttekben 10,6%, a HPV18 esetében 5,9%;
többé-kevésbe azonos arányú az ASC-US kenetek mellett is.
Schiffman és munkatársai (29) a HPV fajtája és a sejteltérések
alapján négy fokozati csoportot különböztetnek meg:

� Nagyon nagy veszély – azonnali kúpkimetszés, ha a
kolposzkópia nem fedez fel rákelõzõ állapotot.

� Közepes kockázat – kolposzkópia szükséges.
� Mérsékelt kockázat – szoros követés.
� Elenyészõ veszély – szokványos szûrés.

Az európai útmutató, amely az elsõdleges hrHPV-meghatáro-
zást ajánlja szûrésre, a hrHPV-pozitív nõk sejtvizsgálatát java-
solja elsõ teendõként (55).

A hrHPV-pozitív nõk kivizsgálására más módszereket is alkal-
maznak. Ígéretesek a metilezési vizsgálatok, az ezekre vonat-
kozó ismeretek azonban még nem elegendõk a napi gyakorlat-
ban való alkalmazásukhoz. Ugyanez a helyzet az E6 fehérjé-
vel. Tetemes viszont a tapasztalat a p16 és Ki67 kettõs festés-
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sel (CINtec) – ez a vizsgálat a kenetek értékelésénél feltétlen
hasznos.

� ÖSSZEGZÉS ÉS JAVASLATOK

A méhnyakszûrés gyakorlata és a módszereinek alkalmazása
lényegesen átalakult a nemzetközi gyakorlatban. A tapasztala-
tok beépítése az új hazai útmutatóba feltétlenül szükséges.

Feltétlen mérlegelendõ az egyedüli hrHPV-meghatározással
végzendõ szûrés bevezetése a módszer nagy elõnyei miatt
(54):

� Biztonságosabban jelzi a rákelõzõ elváltozásokat, mint a
sejtvizsgálat (érzékenység 95, illetve 50%); az arány a mi-
rigyrákoknál jóval nagyobb.
� Mivel a méhnyakrák a hrHPV-fertõzõdés következménye, a

negatív vizsgálat szinte kizárja a rákosodást, és valószínût-
lenné teszi, hogy öt éven belül súlyos rákelõzõ állapot ala-
kuljon ki.
� A vizsgálat tényleges, nem függ a vizsgálótól, könnyen gé-

pesíthetõ, központosítható – ezáltal megszüntethetõk a terü-
leti különbözõségek.
� Megbízhatóan végezhetõ sajátmintából (az asszony által

vett hüvelyváladékból), ezért alkalmazásával várhatóan a
nem szûrt nõk közül is sok részt fog venni a szûrésekben.
� A sejtvizsgálatok hatékonysága a HPV-oltást kapottaknál

várhatóan csökken, ezért náluk még elõnyösebb a hrHPV-
meghatározással végzett szûrés.
� Feltehetõen költséghatékony, jóllehet ez nem elsõdleges

szempont.

Természetes érv valamely új módszer országos bevezetésével
kapcsolatban az, hogy elõször alapos átszervezés szükséges.
Hazánkban nem feltétlenül ez a helyzet: Egyrészt a szûrési
rendszer szervezett, átalakítást nem igényel. Másrészt a
hrHPV-meghatározást szokásosan végezzük az egész ország-
ban. A szervezés tehát csupán a kettõ összekapcsolására és a
meghatározások központosítására terjed ki. A sajátminta
összegyûjtése a védõnõi rendszeren keresztül egyszerûen
megoldható. Harmadszor, és talán ez a legfontosabb, a szûrés
hatékonysága nálunk nem megfelelõ; a hrHPV-alapú szûréssel
a méhnyakrák elleni küzdelem lényegesen hatékonyabb lehet.

Megjegyzés: Noha kézenfekvõ lenne, hogy a módszer bevezetése
elõtt végezzünk hazai összehasonlító vizsgálatot, mégsem java-
solt, mert számos megfelelõ tanulmányt végeztek már, és ezek
eredményei teljesen egységesek; nem várható, hogy a hazaiban
más eredményre jussunk, de elvesztenénk sok évet.

A hazánkban alkalmazott HPV-meghatározási módszerek
minden bizonnyal a szabványok szerint érvényesítettek. Az or-
szágos szûrésre egyetlen, a nemzetközi feltételeknek megfele-
lõ hrHPV-meghatározási módszert kell választani. Ez a szak-
emberek döntése. Nem kevésbé lényeges az állandó minõ-
ség-ellenõrzés.

A kenetvételre a folyadékalapú mintavétel a legmegfelelõbb;
nagy elõnye, hogy szükség esetén a HPV-meghatározás is
azonnal elvégezhetõ, de a gépi értékelésekre is ez alkalmas.

JAVASLATOK

A szûrés kezdete. A szûrést a �25 éves nõknél kezdjük, füg-
getlenül a nemi életük gyakorlatától, és hogy szenvednek-e va-
lamilyen betegségben. A 25 éves kor a gyermekvárás idõsza-
ka, a nõk szokásosan megfordulnak nõgyógyásznál, amikor a
mintavétel egyszerû, nem szükséges külön idõpont. Ha a kol-
poszkópia negatív, elegendõ a hrHPV-meghatározás, és sejt-
vizsgálatot csak a hrHPV-pozitív nõknél végezni. A védõnõi
szûréseknél az együttes (hrHPV + kenet) vizsgálattal javasolt a
szûrést kezdeni. A szûrésre nem járókat a sajátminta vételére
kell buzdítani – amelybõl hrHPV-meghatározást végzünk.

A szûrés folytatása. A továbbiakban is a hrHPV-meghatá-
rozás látszik a legalkalmasabb szûrési módszernek, ötéven-
kénti mintavétellel. Célszerû legalább 65 éves korig szûrni, de
az idõsebbeknél is vehetõ még egy minta.

HPV-oltást kapottak szûrése. Feltétlenül a HPV-meghatá-
rozás javasolt, 30 éves kortól kezdve.

A hrHPV-pozitív nõk ellátása. A legelsõ teendõ a sejtkenet
vétele – erre a folyadékalapút javasoljuk. Ha a mintát a nõ-
gyógyász veszi, kolposzkópiai vizsgálatot is végez. Veheti a
kenetet a védõnõ is, és csak, ha sejteltérés van, akkor szüksé-
ges a nõgyógyász vizsgálata.

Megjegyzés: Célszerû a szûrést végzõ védõnõk kiképzése a
méhnyakmegtekintés valamelyik módszerének alkalmazására.
Talán a megtekintés ecetsav és/vagy jódoldat használatával lenne
a legalkalmasabb (56). Figyelemre méltó, hogy az Egyesült Ki-
rályságban elkezdték a védõnõk kolposzkópiai oktatását.

A teendõket kóros sejteltérések, kolposzkóppal látható elvál-
tozások eseteiben külön közleményben tárgyaljuk.

A népesség átszûrtsége. A szûrés csak akkor lesz eredmé-
nyes, ha a szûrendõ asszonyok zömét az elõírásoknak megfele-
lõen szûrjük. Az egészségügyi szervezéseknek, a társadalom
felvilágosításának ez az egyik legfontosabb feladata. A védõ-
nõk még szélesebb bevonásával van rá remény. A jövõ a saját-
minta vétele felé vezet, hazánkban ez hozhat áttörést. Megfon-
tolandó a lakosság érdekeltté tétele anyagilag is, például keve-
sebb lehetne az egészségügyi hozzájárulása azoknak, akik
rendszeresen járnak szûrésre.

Összegezve: Tudatában vagyunk annak, hogy a javaslatot
sokan fogják ellenezni különbözõ okok miatt. Valóban lehet-
nek is fenntartások, például hagyományból, megszokásból
eredõen. A kérdés azonban alapvetõ: mai ismereteink szerint
ez az egyetlen lehetõség, legalább is remény, hogy a nõi lakos-
ságot megfelelõen szûrjük, és lényegesen csökkenjen a méh-
nyakrákok elõfordulása és halálozása hazánkban is.
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„Nem elég tudni – alkalmazni kell,
Nem elég akarni – csinálni kell.”

(Johan van Goethe)


