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ÖSSZEFOGLALÁS A szerzők Debreceni Egyetem Női Klin ikáján 
kezel t ese tek visszatekintő elemzésével vizsgá lták a hurok/ 
kúpkim etszés és a méhe ltávolí tás helyét a méhnyak rákelőző 

állapotainak va lamint az 1A stádiumú méhnyakráknak a keze
lésében . 1995 és 200 1 között 696 esetben végeztek kúpkimet 
szést , s ezek 4 ,2%-a isméte lt beavatkozá s volt . Ugyanebb en az 
időszakban 510 bete gen 523 hurokkimet szést végez tek. Az is
méte lt hurokk imetszés aránya 2,5% volt. A kúpkim etszésse l el
távo lított anyagok szöve ttan i vizsgá lata 48%-ban igazo lt rák
előző állapotot, míg hurokkimet szések nél ez az arány 2 1 % 
volt. A CIN 1, CIN 2, CIN 3, CIS, CIN a súlyosság i fok meg
jelö lése nélkü l és az áttörő méhnyakrák gyakorisága a hurok
kimetszésse l illetve kúpkimet széssel eltávo lított anyagokban 
sorrendben 6, 3, 3, 2, 7 és 5,5%, illetve 4, 11, 10, 15, 8 és 3% 
volt. Az 199 1 és 2000 között megállapított hámo n belüli rák 
(carc inoma in situ , CIS) esetek kórlap i adatait átteki ntve a 80 
kúpkimetszésből 29- ben a met szésvona l a kóro s hámo n haladt 
át. A hurokkim etszésse l megá llap ított 10 CIS esetéből 9-nél 
volt pozitív a kimetszés i hat ár. 2203 esetet rögzítő adattá runk
ból 216 1 A stádiumú méhnyakráko s beteget azonosí tottak, 
akik közül 140-en elsődlegesen műtéti keze lésben részes ültek. 
Az elsődleges kúpkim etszésse l és méheltávolítá ssal keze lt be
tegek kiúju lásának gya koriságába n nem volt jelentős különb
ség. Elsődleges kúpkime tszés után 22 betegnél végez tek méh
eltávolít ást, 9 betegné l nem történt további műtét. Az első cso
portban 59 hónap os át lagos nyomo n követés alatt két esetben 
újult ki a betegség, míg a másod ik csopo rtban hasonló tartamú 
követés alatt egybe n sem. Az elsődleges és másodlagos méhel
távo lítássa l kezelt betegek kiújulá s i aránya öt éves átlagos nyo
mon köve tés során sorrendb en 8/109 és 2/18 volt . 
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ABSTRACT The placc of diat hermy loop cxc ision of the trans
formati on zone, cone biopsy and hysterecto my in thc treatmen t 
of preneop lastic lesions of the cervix a11d in stage IA cerv ix 
carci 11oma was analy sed in a retrospective study. Betwe e11 
1995 and 200 1, 696 co11e biop sies were perform ed i11cludi11g 
29 repeat procedur es. 111 the same period, 5 10 loop diathermy 
exc is ions were performed, 13 ofwh ich were repeat operatio11s. 
Forty-e ight percent of cold k11ife cone specime11s and 2 1 % of 
loop specime ns showe d dysplas ia. The frequen cy of CIN 1, 
CIN 2, CIN 3, CIS, CIN of u11determi11ed severity was 6, 3, 3, 
2, 7 and 5.5% in the loop specimens, and 4, 11, 10, 15, 8 and 
3% in the cone specimens, respect ively. Hospital reports of cer
vical in s itu carc inoma cases diagnosed between 199 1 and 2000 
were reviewed. The excis ion margins were involved by dys
plastic epithelium in 29 out of the 80 cases treated with co11e 
biopsy, a11d in 9 out of 10 loop exc ision cases. Two hundred and 
sixteen cases of stage JA cervica l carc inoma were identified in 
a database of 2203 cervix carcinoma patients. Further analysis 
was carried out on follow-up data of those 140 patient s who 
underwent pr imary surgical treatme nt. The frequency of recur 
rent d isease was similar in patients treated with prim ary cone 
biopsy and those with pr imary hyster ectomy. Followin g pri
mary cone biopsy, 22 patients underwent hysterectomy as a sec
ondary surg ical treatment and 9 patient s rece ived 110 further 
treatment . During a follow-up of med ian 59 month s, 2 patient s 
deve loped recurrent disease i11 the fü st group and 11one in the 
second group . Stage IA cerv ix carcinoma patient s treated with 
primary and secondary hysterectomy had an 8/109 and 2/ 18 fre
que11cy of recurrent disease, respectively. 

Key words loop excision, co11isation, hysterectomy 

BEVEZETÉS A hurok- és kúpkimet szés összehason lítását sokfé le 

szempont alapján el lehet végezni. Az, hogy a htrrokkimet szés 
mennyivel olcsóbb, gyorsabb és kénye lmesebb, mint a kúpki
metszés, minden nőgyógyász tudja. A szöve ti minták feldolgoz
hatóságát leginkább a kórszövettanász hivatott meg ítélni. A kúp
kimetszésse l eltávolított anyag részletes feldolgozása elenged
hetet len feltétele annak , hogy a műtét kórismézési és kezelési ér-
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tékét telj esen érvényre j uttathassuk ( 1 ). A kúpkimetszésscl eltá
volított anyagok aprólékos szövettani feldolgozásá nak jelentősé

gére Burghardt (2) hívta fel a figye lmet. CIN I esetében a hazai 
vélemény formáló szakemberek többsége kezelést nem tart 
szükséges nek (3). A hurokkimetszés és kúpkimetszés kórismé
zési és kezelési hatékonyságát a kimctszés i határok érintett ségé
vel, illetve a műtét után visszamaradt elváltozás előfordulásával 

mérhetj ük. Burkoltan ugyanezeket a mutatókat egyes íti az ismé
telt beavatkozás előfordulása. Természetesen, egy második mü
tétre vonatkozó döntést messzemenően befolyáso l az, hogy mi
lyen súlyossági foJ...-ú elváltozásról van szó, hány éves a beteg, és 
hogy akar-e még szülni. A C IN gyakor iságát a kúpkimetszésse l 
eltávolított anyagokban messzemenően befolyáso lja a kúpki
metszés j ava llata (4). Hetven száza lék fölötti arány ban várható 

CIN azokban az intézetekben, ahol a műtét előtt rendszeresen 
végez nek méhnyakcsatom a kaparást. Gyanús kolposzkópos kép 
miatt végzett kúpk imetszések anyagában 20% fölötti gyako ri
ságga l fordul elő negatív szövettani eredmény. 

A CIN különböző véletlenszerüen kivá lasztott hagyo mányos 
keze lés i módjait össz ehasonlító tanulmányok összefogla ló ér
tékelését Nuovo és mtsai (5) végezték el. A 38 11 beteg közül 
627-nél történt kúpki metszés , 635- nél pedig hurokki metszés . 
A tanulmányok vélet lenszerű össze hason lító volta a szöve ttani 
eredmények megosz lásának össze hasonlítását ugya n felesle
gessé tesz i, a betegcso portok egységesség ét azonban csak így 
lehetett volna megbízhatóan igazo lni. Az össze foglaló értéke
lés nem talált jelentős különbséget a hurok- és kúpkim etszés
se l kezelt betege k rákelőző állapotának kiújul ási arányában és 
a szövődmények gyakoriságá ban sem. Az óriási adath almazt 
feldolgozó értékelés jelentőségét az is csökkenti , hogy az átla
gos nyomo n követés i idő 12 hónap vo lt. 

Hazai össze foglaló anyagban nem található útmutatá s arra vo
natkozóan, hogy mikor kell hurokkim etszés t és mikor ke ll kúp
kimetszést végez ni (6). Ungár és mtsai (7) elsőként szá moltak 
be a hurokkim etszésse l szerze tt haza i tapasztalatokról. A hu
rokkim etszés megbízható, gyors és szövetkímélő eljárás , 
amely a já róbeteg e llátásban is alka lmazható. Megfelelő műté

ti módsze rrel elérhető, hogy a szöveti minták szélének károso
dása nem olyan mértékü , hogy az a szöve ttani vizsgá latot be
folyáso lná (8). 

ANYAG ÉS MÓDSZER A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészség
tudományi Centrum (DE OEC) ői Klinikáj án kezelt esetek 
v isszatekintő elemzéséve l vizsgá ltuk a hurok/ kúpkim etszés és 
a méheltávo lítás helyét a méhnyak rákmegelőző állapotainak 
valamint az lA stádiumú méhnyak rák keze lésében. A téma ki
dolgozásához, illetve következtetése ink levo násához adata in
kat három különböző forrásbó l gyűjtöttük össze. 

1. A Debreceni Egye tem Központi Klinika i Betegnyilvántartó 
rendszerének 1995. október 1. és 200 1. október 1. közö tti adat
tárából gyűjtöttünk adatokat. Az N8700 (C IN 1 ), N87 I O (CIN 
2), N8720 (CIN 3), N8790 (CINx), D0600 (méhnyakcsa toma 
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CIS), D06 I O (méhnyakfelszín CJS), D0670 (méhnyak egyéb 
része i CIS) és D0690 (méhnyak CIS) BNO kódok valamint a 
567 10 (szikekúpkim etszés, hidegkés konizác ió), 56722 (méh
nyak kimetszés elektrod iatermiás eszközzel) WHO beavatko
zási kódok alkalmazásáva l azonosítot1uk a klin ikán keze lt ese
teket. A személyi adatok, kórházi ápolási esemény azonosítók, 
felvételi és hazabocsátási adatok alapján azonos ítottuk az is
mételt beava tkozásban részesü lt eseteket. Meghatároztu k a kü
lönböző súlyosság i fokú CIN esetek előfordulási arányá t a hu

rok- és kúpk imetszésse l kezelt betege k között . 

2. A DE OEC Női Klinikájának kórlap raktárából kigyűjtöttük 
az elmúlt 10 év CIS esete inek kórlapjait. Százhat beteg kórlap
já t értékeltük, ebből 80 esetben kúpkim etszés, 14 esetben méh
nyak kaparás vagy próbakimetszés , 10 esetben hurokki met
szés, 2 esetben pedig méheltávo lítás szöve ttani eredményén 
alapult a kórisme. Célkitűzéseinknek megfelelően a 80 kúpk i
metszéses és a 10 hurokkimetszéses eset adatait elemeztük 
részletesen. A két csoportban össze hasonlítottuk a kimetszés i 
határok érintettségé t, a második műtét e lőfordulását, annak tí
pusát és a vissza maradt CIN gyakoriságát. 

3. A DE OEC Női Klinikája kisebb megsza kítássa l 1969 óta 
vesz részt a FIGO nőgyógyászati onko lógiai adatgyűjtésében. 

A több mint harminc ország csaknem száz kórházának nő
gyógyásza ti onkológiai tevékenységé t összesítő adato k három
évente j elennek meg. A legutóbbit, a huszon negye dik Annual 
Report-ot 200 l- ben adták ki. Eddig össz esen 2203 méh
nyakrákos esetről je lentettünk klinikai szöve ttani, kezelési és 
nyo mon követési adatokat. A teljes adattárban 2 16 IA stádium ú 
esetet ta láltunk . Ezek közül a legutóbbi Annu al Reportban kö
zölt 39 eset IA 1 ( 17 beteg) illetve lA2 (22 be teg) stádiummal 

szerepel. A régeb bi esetekre vonatkozóa n visszamenő stádium 
meghatározást nem végeztünk, ezért a legutóbbi 39 esetet a ko
rábbiakkal összevo nva elemeztük. A 2 16 esetből 89-ben műté

ti és kiegészítő sugárkeze lés , 61 -ben míítét előtt i sugárkeze lést 
követő műtéti keze lés és szükség szerinti műtét utáni sugárke
zelés, 5 1-ben csak műtéti keze lés, 15 esetben pedig csak sugár 
kezelés történt. Egy 80 év fölötti nőbeteg eseté ben semmilyen 
onkológiai keze lést nem adtunk. A célkitűzésnek megfelelően 

csak azt a 140 esetet elemeztük rész letesebben, akikné l gyó 
gyító célú mütét volt az első beavatkozás (89+5 1 eset). Rögz í
tettük az első és az esetleges második műtét típusát, a nyo mon 
követés tartamát és a kiújulás előfordulását. Össze hasonlítot
tuk a kiújulás gyakor iságát a különböző műtéti típusú csopor
tok között . 

EREDMÉNYEK 1995 és 200 1 közö tt 696 esetben végezte k kúpki
metszést, s ezek 4,2%-a ismételt beava tkozás vo lt. Ugya neb
ben az időszakban 5 10 betegen 523 hurokkimetszés t végezte k. 
Az ismételt hurokkimetszés aránya 2 ,5% volt. Hat éves klini
ka i adath almazban 50 olyan esetet találtunk , akiknél a méh
nyakrák kórisméjé t kúpkim etszés , illetve hu rokki metszés 
anyagának szöve ttani v izsgá lata alapján állítottuk fel. A 2 1 
kúpkimetszés között két betegné l történt ismételt kúpkimet-

Nőgyógyászat/ Onkológi" 2001; 6:3-7 



szés, a 29 hurok.kim etszés után egy esetben sem történt továb

bi hagyomá nyos műtét. Ugyanabban az időszakban a kúp ki

metszé sek 10,5%-ában talál tunk CIS- t, illetve sú lyos rákelőző 

állapoto t. A hurokkimet szések ese tén ez az arány 2,9% vo lt. A 

696 kúpkimetszésse l e ltávo lított szöve tminta között 29-be n 

vo lt CTN 1, 79-be n CIN 2, 66-ban CTN 3, l 02-ben CIS, 58-ba n 

pedig CTN a súlyos ság i fok jelö lése nélkül. Az 523 hurok.ki
metszéssel e ltávo lított anyag köz ül 32-be n volt CTN 1, 16-ban 

CIN 2, 15-ben CTN 3, 12-be n CIS, 36-ba n ped ig CTN a súlyos
ság i fok j e lölése nélkül. Lén yegé ben ugyaneze ket az adatokat 

mutatja be az / . táblázat száza lékos arányok kal. Összes ítve, a 

kúpkim etszésse l e ltávolíto tt anyago k szöve ttani vizsgá lata 

4 8%- ban igazo lt rákelőző állapoto t, míg hurokki metszése knél 
ez az arány 2 1 % volt. 

/. Tábláza1. CfN fokozatok viszonyított előfordu lása hurok- és kúpkimetszés
sel eltávolított anyagokban 

Hurokkimetszés (%) Kúpkimetszés (%) 

CIN 1 6 4 
CIN 2 3 11 
CIN 3 3 10 
CIS 2 15 
CINx 7 8 
Összesen 21 48 

Az 1991 és 2000 között megá llap ítot t C IS esetek kórlapi ada 

ta it áttek intve a 80 kúpkimetszésbő l 29- ben a metszésvona l 

kóros hámon ha ladt át. A hurok.kimetszésse l keze let 10 CIS 
esetéből 9-nél vo lt pozitív a kime tszés i határ. Pozitív kimet

szés i hatá r ese tén fia ta l, még szü lni akaró nőbetegeknél is fel

merü l a to vábbi műtét szük ségessége. Kúpk imet szés anyagá

ból kórismézett, nem az épbe n kim etsze tt CIS ese teink között 

29-ből 20-n ál történt tová bbi műtét; ki lencnél isméte lt kúpk i
metszés, 11-nél pe dig méhe ltávo lítás . Kil enc hurokkim etszé 

ses esetünk köz ül 8-nál végeztü nk tová bbi műtétet. Hét eset

ben kúpkimetszés vagy isméte lt huro k.kimetszés , egy ese tben 
pedig méheltávolítás történt. Az elsődl eges kúpkimetszést kö

vető újabb hagyomá nyo s műtét 9 esetébő l 3-nak az anyagába n 

vo lt visszamarad t CIN. Kúpkimetszés utáni méheltávo lítás 
ese tén 11 -ből .4 esetben vo lt visszama radt CIN . A nyolc hurok

kimetszés utáni esetből 7-nél hagyomá nyo s méhnyakműtét 

történt, és mind a 7 esetb en vo lt visszamaradt CTN. A hurok 

kim etszést követő méhe ltávo lítás szöve ttani anyagá ban is vo lt 

CTN. Daganatmentes másodlagos műtéti anyag tehát csak 
olya n ese tek ben fordult elő, ahol az elsődleges műtét kúp ki
metszés vo lt (2. táblázat). 

2. Táblázat. Visszamaradt CIN viszonyított gyakorisága nem épben kimetszett 

CIS miatt végzett második műtéti anyagban 

Elsődleges műtét 

Második műtét Hurokkimetszés Kúpkimetszés 

Hurok/kúpkimetszés 
Méheltávolítás 

7/7 
)/ ) 
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CIN és JA srádiu111ú m éhnyakrák: huro k/kúpkim etszés vagy 111éhelrávolítá s? 

A FIGO Annu al Repo rtok rés zét képező, 2203 esetet rögzítő 
adatt árb ól 216 1 A stád iumú méhnyakrákos beteget azonos ítot

tunk., akik közü l 140- en elsődleges műtéti keze lésben részesü l

tek. Ebből 89 esetben történt el sődleges mütétet követő sugár

kezelés, 61 esetben műtét előtt i sugár kezelést követő műtét 

sz ükség szerinti műtét után i sugárk eze lésse l, 51 esetben csak 

mütét i keze lés, 15 esetben pedig csak sugá rkeze lés . Egy 80 év 
fö lötti idős nőbeteg eseté ben onko lóg iai cé lú keze lést nem vé

gez tünk. A 140 elsődlegesen mütéti keze lésben részes ült beteg 

közül 3 1-nél k.úpk.imetszés, 109-nél pedig méheltávo lítás tör

tént . A tová bbi elemzés során a méheltávolítás k.iterjes ztettsé
ge szer int nem bontottuk tovább ez utóbbi betegcsoportot. A 3 1 

elsőd leges kúpk imetszésen átesett nőbeteg közül 22-né l történt 

második lépésben méheltávolítás , 9-nél ped ig nem történt to

vább i mütét. Huszo nhét kúpkim etszéssel és 109 méhe ltávolí
tással kezelt betegné l ál lt rend elkezés re nyo mon köve tés i adat. 

Az elsőd leges k.úpk.imetszésse l és méheltávolítássa l keze ltek 

ese tébe n a betegség kiúju lásá nak. gyako riságá ban nem vo lt j e
lentős kü lönbség. Elsődleges kúpki metszés után 22 betegnél 

vége ztünk méhelt ávo lítást , 9 betegnél nem történt továb bi mű

tét . A 22 kúpk.imets zésse l majd méheltávolítá ssa l kezelt beteg 
közül 18-ról vo lt nyomon követési ada tunk. Eze k között 59 hó

napos átlagos követési idő alatt két ese tben újult ki a betegség , 
míg a csa k kúpkim etszésse l keze lt csopo rtban hason ló tartamú 

követés alatt egy ben sem. A 3. táblázatban az el sődleges és 

másod lagos méhe ltávo lítássa l keze lt betegek gyógyu lás i ered
ményeit hason lítottuk össze. 

3. Túbláza1. Elsődleges és másodlagos méheltávolitással kezelt JA stádiumú 
méhnyakrákos esetek nyomon követése 

Esetszám 
Nyomon követési tartam (hónap) 
átlag (hónap) 
Kiújult esetek 

Méheltávolítás 
Elsőd leges Másodlagos 

109 
0-280 

60 

8 

18 
3-157 

59 
2 

Az elsődleges és másod lagos méheltávolítássa l keze lt betegek 

kiújul ás i aránya öt éves átlago s nyomo n köve tés során sorre nd
ben 8/ 109 és 2/18 vo lt. Bár a különbség sta tisztika ilag nem 

szignifi káns (OR = 1,625; 95 %Cl = 0,3-8 ,3 ), klinikai szempont
bó l a másod lago s méheltávo lítássa l keze lt betegek kedvezőtle

nebb gyógyu lás i aránya egyé rtelmünek tün ik. 

MEGBESZÉLÉS Kúpkim etszés után köze l kétszer gyakrab ban van 

szükség második műtétre, mint hurok.kimetszés után. Ez önma
gába n is azt sej te ti, hogy a hurokkim etszést inkább enyhébb el
változások kimetszésére alka lmazz uk. Hazai vezető nőgyógy

ásza ink többsége hurok/kúpkimetszésből igazolt CTN 1-2 ese 

tekben tovább i keze lést nem tart szükséges nek (9) . A megá lla

pítást számada tokka l támasztja alá az, hogy kúpkimet szésse l 
eltávo lított anyago kban több, mint kétszer gyako ribb a CIS 

vagy a rákelőző állapot bármely súlyossági foka , mint hurok 
kimetszéssel e ltávo lított anyago kban. Abkarovi cs és mtsai ( 10) 

anyagá ban az onk ológ iai ja va llat alapján hurokkim etszésse l el-
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távolí tott anyagok 43,9% -ában vo lt kimutatható rákelőző álla
pot. Az áttörő rákos folyamat gyakori sága 0,9%-os volt. Több, 
mint háromszáz kolposzkópos és sejtkenet eltérés miatt végzett 
kúpkimetszés során Pete és mtsai ( 11) köze l 17%-ba n találtak 
CIS-t. Súlyosa bb fokozatú rákelőző állapoto kban a kimetszési 
hat árok érint ettsége magasabb mind hurokkimetszés, mind pe
dig kúpk imetszés esetén (12). Hillemans és mtsai (12) tanul
mányában a szé l poz itivitás gyako risága nem különbözött a két 
műtéti csopo rtban . Enne k az lehet a magyarázata, hogy az 
össze haso nlítást párosított eset-ellenőrző tervezésű tanulm ány
ban végez ték el. Huang és Hwang (13) hurokk ime tszés t, illet
ve kúpk imetszést követő méheltávolítások szövetta ni anyagá
ban sorren dben 37% -ban , illetve 28%-ba n mutattak ki vissza
maradt rákelőző állapotot. Bár a különbség stati sztikailag nem 
sz ignifi káns , klinika i értelemben elég szembetűnő. Nem teljes 
kimetszésű CIN 3 esetek ben a haza i szake mberek többsége 
méheltávolítást javaso l, ha a beteg már nem akar szü lni (9). 
Még szü lni kívánó nőknél a többségi vé lemé ny isméte lt hu

rok/kúpki metszést tart indoko ltnak. 

CIS esete iben hurokkimetszéses műtétnél háromszor gyakor ibb 
a poz itív kimetszés i határ , mint kúpkimet szés esetén. Amennyi
ben az ilyen esetné l második műtétet végzünk, másfé lszer 
gyakrab ban szám íthatunk visszamaradt CIN-re a műtéti szö
vetmint ában, ha az első műtét hurokkim etszés vo lt, szemben 
az elsődleges kúpk imetszés utáni esetekke l. Pete és mtsai ( 11) 
a má sodlagos méhe ltávolítás sa l keze lt betegek szövettan i 
anyagába n 1 7-bő l 12 esetben találtak visszamaradt rákelőző ál
lapotot. Kolstad és Klemm (14) klassz ikus tanulm ánya 795 
kúpkimet szésse l kezelt beteg 5-25 éves nyomon követése so
rán 3,5%-ban talált CIS-t vagy áttörő méhnyakrákot. 

1A stád iumú méhnyakrákba n kúpk imetszés vagy méheltávolí
tás után haso nlóan alacsony kiújul ás i arányra szán1íthatunk. Az 
összehaso nlítást nehez ít i, hogy az évek folyamán a stád ium
meghatáro zás és a kezelés i elvek változtak. IA stádiumú méh
nyakrákban másodlagos méheltávo lítás után gyakor ibb a be
tegség kiújulása, m int elsődleges méheltávo lítás után, bár a kü
lönbség stat isztikailag nem sz ignifikán s. 

A méhnyak ráke lőző állapota inak és korai ráko s elvá ltozása i

nak felismerésébe n és a sú lyosság i fokna k megfelelő keze lés 
kivá lasz tásában kulc ssze repet ját sz ik a kolposzkópia és a sejt 
kenet vizsgá lat. Vezető haza i nőgyógyászok és sejttanászok 
egy behangzó vé lemé nye szerint a sejtke net és a kolposzkópia 
egyarán t értékes kóri smézés i módszer , a kettőt egymástó l el
vá lasz tani nem lehet (3). A sejttanászok vé leménye szerint a 
sejtkenet és szövettani vizsgá lati eredmé nyek közötti eltérés 
nagyrész t a sejt tanász és a kliniku s között i megbeszélé s hiá
nyosságára vezethető vissza ( 15). A téves negatív sejtkenet le
letek oka az esetek túlnyomó többségében anyagvé teli hiba, 
ritkábba n értéke lés i hiba ( 16). A CYBA-kör egyeztető tudo
má nyos rendezvénye a folyamatos minőségellenőrzést, va la
mint a sejttanászok és kli.nikusok továbbkép zését tartja leg
fontosabb nak a kérdés mego ldásában . A rákszűrés hatékony-
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ságá t fokozza, a ham is poz itív eredménye k és a feles leges be

ava tkozáso k gyako riságá t pedi g csökken ti a humán papi llo
mavírus fertőzések viro lógiai vizsgá lata ( 17). A méhnyakrák
szűrés fo lyama tos kiértékelése a szem lélet egységesítésé nek 

hatékony módsze re ( 18). 

KÖVETKEZTETÉS A rákelőző méhnyak elvá ltozás súlyosságá
va l párhu zamosan emelkedő sorrendbe n mérlegelendő a hu 
rokk imetszés , a kúpkime tszés vagy a méhe ltávo lítás végzé 
se. Ahhoz , hogy ezt betart hass uk , fontos a rákelőző állapot 
fokána k minél ponto sabb műtét el őtti bec slése. Ebben seg ít

ség ünkr e van a ko lposzkóp ia, a sej tkenet v izsgálat és a Ma
gyaro rszágon kevésbé el terjedt célzo tt kimetszés (punch 

biops ia). 
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