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ÖSSZEFOGLAlÁS A kolposzkópia köze l 100 éves múltja ellené

re ma i egy világszerte alkalmazott vizsgá ló módszer. A múlt 
batá aitól - angolszász i kola vagy német isko la - helyi gya 
korlattól és felfogásoktó l függően, alapvetően kétfé leképpen 
alkalmazzák. A „nyugati világban" külön kolposzkópos klini
kák vannak ahova azoka t a nőket utalják akiknél a méh
nyakrák szt'.írésére használt ejtkene tben kóros sejtek láthatók. 
Máshol a kolposzkópia a szokásos nőgyógyászati vizsgálat ré
sze. Jóllehet, érvek szó lnak mindkettő mellett, a szerző mégis 
ugy gondolja hogy a kolpo zkópo s vizsgálatot be kell építeni 
a nögyógyászati vizsgálatba. 

Az utóbbi években a kolposzkópia terü letén is változott a szem

lélet. Az eredeti leirásos kolposzkópia helyett megfogalmazó
dott a „dinamikus kolposzkópia" elmélete. Eru1ek célja az, 
hogy a kolposzkópiát olyan kór ismézés i eszközzé változtas
suk amely képes arra hogy a hagyományos kolpo szkópo ké
pek alapján valószínűsítse hogy a látott eltérés hátterében mi
lyen elváltozás állhat. 

Kulcsszavak kolpos zkópia méhnyak , képzés, alsó női nemi 

szervek, nőgyógyászat 

BEVEZETŐ em is olyan régen még nem hittük volna, hogy a 
magzatról mint egy emberről, fényképfelvétel ké zíthető, il
letve, hogy a korai méhen kívüli terhesség ultrahanggal is vizs

gálható lesz. A fej l ődés az elmúlt 30 évben rendkívüli mérete 
ket öltött. Felvetődik a kérdés , hogy eru1ek tükrében hol tart ma 
a kolposzkópia, melyet 1925-ben vezettek be - tehát jóval a 
korszerií nőgyógyászatban alkalmazott jelentő műszerfejlesz

tés előtt. A kolposzkópos vizsgá lat ma is elfogadott módszer , 
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ame lynek helye van a nőgyógyá zat i gyakor latban. Jelen dol
gozat ban azt vizsgáljuk , hogy hol a helye. 

Ha valóban meg akarju k őrizni zakmánk lényegét, úgy a fon
tos klinika i eljárások - mjnt a kolpo szkó pia - a jövő nőgyó

gyá zatának is alapj ait kell képezzék. A jövőt maga sz ínvo
nalú műszaki megoldások fogják jellemezni, de nem hiányoz
hatnak belőle az emberi tényezők és a betegekkel zem ben ta
núsított együttérzés sem. 

A KOLPOSZKÓP HASZNÁLATA A KÜLÖNBÖZŐ ORSZÁGOKBAN Ma
gátó l értetődő hogy a ko lposzkópia használatá hoz az egyes or
szágok többféleképpen viszo nyu lnak az eltérő körü lményektő l 

függően . A kolposzkópiát Németországban fejlesztették ki a 
náciz mus megerő ödésé nek idején , ám a II. világháború jelen
tő en korlátozta elterje dését. A kolposzkópia ugyanakkor né

hány országban , például Spanyolországban , Olaszor zágban, 
Brazíliában , Franciaország ban vagy vájcban egy re fejlődött; 

az európai országokban a német orvostudomány közvetlen be
folyása miatt , Brazíl iában pedig a nagy szám ban főként az or
szág déli részében l ete lepedő német bevándorlók - köztük nő

gyógyá zok - közvetítéséne k eredményeként. 

Annak ellenére , hogy az eljárást több mint 75 éve vezették be, 
és Hinselmann eredeti leírása óta gyakor latilag változa tlanul 
használják , elismertsége és használata meglehetősen válto
zó volt több körülménynek köszönhetően . Legelőször is a fi. 
világháború következményeként létrejött poli tika i környezet a 
német iskola vezető sze repének megszűnését eredményezte, 

ame ly a múltban rendkívül nagy befolyá sa l volt az európai or-
zágo k orvostudományára . A náci zmussal szembeni gyanakvá 

következtében több németországi egyetem i klinika e ltűnt a 
nemzetkö zi tudományo életből. Ez tö1tént a Hamburgi Egye
temme l is ahol a kolposzkópos vizsgá lat züle tett. 

Am ikor a kolposzkópiát az 1970-es években bevezették az 
Egyesü lt Államokban szinte csak olyan nőgyógyászok hasz 
nálták, akik majdnem kizárólag a méhnyakkórtanna l fogla l
koztak, rendelkezte k ejttani, anatómiai szövettani é kol
poszkópo ismeretekkel tehát alkalmasak voltak a mélmyak 
elváltozása inak kóri mézésére é kezelésére. Ez lényegesen 

különbözik attól, ami a legtöbb európai országban történt. 
Ezekben az országok ban a kolposzkópo s szakemberek erre a 
területre i kikép zett nőgyógyászok voltak, akiknek az alsó női 
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nemi szerve k betegségeire vonatkozó szövet- és sejttani tudá
suk mes ze meghaladta az általános nőgyógyá z zakorvo ok 

ilyen irányú ismereteit. 

A Dexeus Intézetben dolgo zó 30 nőgyógyász rendelője mind 
fel van szerelve kolpo zkóppaJ. Amennyiben kóros vagy rend
ellenes sejtkenet leletet találnak, a beteget egyrészt a kórisme 
megerő ítésére másrészt kezelés céljából az alsó női nemi 

szervek betegségeivel foglalkozó részlegre irányítják . Ez a 
rend zer l ehetővé teszi az alsó női nemi zervek betegségeire 

szakosodott rész leg fennta.ttását amelynek munkáját egyéb
ként azok a nőgyógyászok is figyelemmel kísérhetik akik kol
poszkópos képzésben kívánnak ré zt venni. 

Érthető, hogy a kolpos zkópos vizsgálat c ala1em 400 US$-ba 
kerül az Egyesü lt Államokba.t1, hiszen itt a kóros sejtkenettel 

rendelkező betegeket utalják a kolposzkópos zakemberhez to
vábbi vizsgálatra . A mi rendszerünkben azonban a kolposzkópos 
vizsgálat ugyanúgy ré ze a nőgyógyászati viz gálatuak, mint az 
egyszerű hüvelytükrös vagy tapintáso vizsgálat, ami miatt a 
kolpo zkópos vizsgálatért .k.iilön költség nem számítható fel. 

A föntieknek megfelelően két gyökeresen kü lönböző irányzat 

létezik a kolposzkópia használatát i l letően , földrnjzi lagjól lkii

löruthető tagozódással. Az ango lszász iskolát követő országok 
ba.t1 a kolposzkópo vizsgálat külön kolposzkópos szakrendelé
sen történik míg a német orvostudományi örökségge l rendel
kező területeken a vizsgá latot a szokásos álta lános nőgyógyá

szati viz gálat részeként magától értetődően végzik . Ez a föld
rajzi elkülönülés azonban nem törvényszerű, semmiképpen sem 
jelenti azt, hogy minden európai vagy latin-amerikai nőgyó

gyász rendszeresen használja a kolposzkópot a kolposzkópos 
képzésben rejlő különbségeknek köszönhetően (lásd lent). 

KOLPOSZKÓPIAI KÉPZÉS panyolországban a különböző orvo i 

karokon végzett szülészeti és nőgyógyászati képzé ek során 
alig másfél órát szentelnek az alsó nemi szervrendszerre! kap
cso latos beteg égek oktatására így a hallgatók kolposzkópiá
ról kapott ismeretei arra korlátozódnak , hogy tudomásuk van 
,,egy nagyító e zközről, amely igen haszno a méhnyakrák ko
rai felismerésében, é főként célzott szövetmintavételre hasz
nálják'. 

A nőgyógyászati szakk.épzé során a szakorvo jelöltek megi -
merkednek az alsó női nemi szervrendszer kórtanával , a külön
böző kóri mézési eljárások hasznosságával , illetve a különböző 
kezelési lehetőségekkel. Alkalmanként - hasonlóképpen , mint 
ahogy valaha a szikekúpkimetszést tanulták - lehetőséget is 

kapnak helyi kimetszés elvégzésére is. Megfelelő kolposzkópos 
szaktudás megszerzésére azonban csak rendkívül ritkán van le
hetőségük. Ha a szakorvosjelöltek által végzett kolposzkópo 
vizsgálatok „kórismézési találati pontosságát " vizsgáljuk , va
gyi , hogy mennyire egyezik a kolposzkópo és a szövettani 
vizsgálat eredménye, azt látjuk, hogy ez a nőgyógyászati szak
képzés évei alatt lényegesen nem javul. Ez azt jelenti , hogy, jól-
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lehet a leendő szakorvosok elfogadható ismereteket szerezhet
nek az alsó női nemi zervek betegségeire vonatkozóan, ám ez 
nagyban függ az ő személyes érdeklődésüktől, valamint az ok

tató kórház hozzáá llásától és fel zereltségétől. Összefoglalva , a 
szakképzés során a kolposzkópos ismeretek megszerzését a kö
vetkező tényezők gátolják: l . a tudományos ismeretekre alapo
zott, a tudást fokozatosan bővítő képzési tanterv hiánya, 2. 
nincs kellő ösztönzés a kolposzkópos kórismézés maga fokú 
elsajátítására, 3. a kórházi osztályok nem tudnak megfelelő fel
tételeket biztosíta.tli a kolposzkópia oktatásához. 

Minden nehézség ellenére , úgy látszik , hogy a nem megfelelő 
kolposzkópos tudás és gyakorlat leginkább a nőgyógyá zok 
közömbösségének, és nem a nőgyógyá zati szakképzési tanter
vek hiányosságainak következménye. A spanyol nőgyógyá

szati onkológiai szakképzésben a tanterv 75%-át szentelik a 

kolposzkópos ismereteket is magában og laló kórismézési 
módszerek és a sebészi eljárások oktatásának . A kolpo zkópiá
val fogla lkozók nagy része tanfolyamokon, tudományos ren
dezvényeken szerezte ismereteit, tehát olyan oktató rendezvé
nyeken , amelyeket a folyamatos orvostovábbképzés szellemé
ben tartanak. Sajno az ilyen tanfolyamoknak a megrendezését 
és számonkérését Dem minden országban veszik kellően ko
molyan. A fol amatos orvostovábbképzés pontrendszerét és 

minő égellenőrzését egyetemi, akadémiai , illetve nem:leti tu
dományos szervezeteknek és/vagy nemzetek feletti testületek
nek kéne létrehozniuk. Az orvosi ellátás lehetőségével és okta
tási feladatokkal is fel.ruházott Kolposzkópiai Osztályokkal 
szemben támasztott feltételek töké lele en meghatáro zhatóak 
(1) . A legmegfe lelőbb esetben a legfontosabb célok a követke
zők : 1. egy éges oktatá i tantervek, 2. az 1990-ben, Rómában 
javasolt nemzetkö zi besorolási rendszer feltételein alapuló kö
zös zaknyelv haszná lata, 3. a „dina.t11ikus kolposzkópia " el
méletének elfogadá a, és az alsó nemi szervek betegsé geinek 
teljes körű ismerete - függetlenü l attó l, hogy a ko lposzkópiát 
végző nőgyógyász onkológus vagy sem, 4. a folyamatos orvos
továbbképzések alapkövetelmény és minőségellenőrzé i szab

ványainak meghatározása, 5. a kolpos zkóp ha zná lata a min
dennapi nőgyógyászati gyakorlatban. 

,,DINAMIKUS " KOLPOSZKÓPIA 1977-ben megalkottuk a dinami
ku kolposzkópia (2) elméletét azzal a céllal , hogy jól elkülö

níthető legyen a Hinselmann-féle eredeti, leíró, változtathatat

lan besoro lá tói (1954), amely utóbbit a közvetlen követők 
szinte telje en változatlan formában vettek át. Röviden össze
foglalva, a célunk az volt, hogy a kolposzkópiát olyan kóris
mézé i eszközzé változtassuk, amely képes arra , hogy a hagyo
mányos kolposzkópos képek alapján valószínűsítse, hogy a 
kolpo zkópo eltérés hátterében milyen elváltozás állhat. 

Nem nehéz fölismerni a rendellenes pontozott és mozaikos te
riileteket, jó minőségű kolposzkóppal ez pár perc alatt lehetsé
ges , és gyorsan megtanulható . Azonban pu. ztán kolposzkópos 
jel ek alapján eldönteni, hogy kóros átalakulási sáv (atypical 
tran forrnation zone) esetében kímetszést szükséges -e végezni 
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vagy sem igen nehéz feladat és megfelelő képzettséget igé
nyel. Tíz különböző kolposzkópos jelet állapítottunk meg 
amelyek alapján a kóros átalakulási sáv k:imet zésének szüksé
gessége eldönthető. A Rómában k:ialakitott besorolási rendszer 
Qntemational Federation of Cervical Pathology and Colpos
copy, IFCPC, 1990) támogatja alapelképzelésünket , mivel a 
kolposzkópos képeken látható enyhe vagy súlyos elváltozások 
azonosításával a rendellenesség súlyosságát meg lehet állapí
tani (1- 3. táblázat). Mivel a kolposzkóppal megállapított „sú
lyosságnak" összhangban kell lennie az elváltozás szövettani 
eredményével a „súlyosság" fokozatainak pontos meghatáro 
zása alapvető fontosságú. 

/. táblázat. Kolposzkópos cloevezé ek (TFCPC, Róma, 1990) 

A) Szabályos kolposzkópos lelet 
Laphám 
Hengerhám 
Szabályos átalakulási sáv 

B) Kóros kolposzkópos lelet 
C) Szövetbetörő (invazív) rák gyanúja 
D) Nem megfelelő kolposzkópos lelet 

A laphám-hengerhám közötti átmenet nem látható 
Súlyos gyulladás vagy sorvadás 
Méhnyak nem látható 

E) Egyéb elváltozások 
Mikro-szemölc ö felszín ( ecetsavra nem változik) 
Felszínbő l kiemelkedő hegyes függöly 
Gyulladás 
Sorvadás 
Kifekélyesedés 
Egyéb 

2. táblázat. Kóros kolpo zkópo leletek 

Ecetsavnegatív laphám 
Lapos, míkro-szemölcsös, egyenetlen 
Pontozortság 
Mozaikosság 
Fehérfolt (leukoplakia) 
Jódnegatív teriilet 
Kóros érrajzolat 

Az átalakulási sávon belül vagy kívül 

Enyhe vagy súlyos elváltozások 

J. táblázat. A kóros kolposzkópos leletek súlyo sági beosztása 

Kolposzkópos kép Enyhe elváltozás 

Ecetsavnegatív laphám Tiszta 
Mozaikosság Finom 
Pontozortság Finom 
Fehérfolt Vékony 
Kóros érrajzolat Nincs 
!Umaródás incs 

Súlyos elváltozás 

Vaskos 
Durva 
Durva 
Vastag 
Van 
Van 

A kolposzkópos vizsgálatok „specificitására" vonatkozó ada
tok 48 és 10% között mozognak (3-4), míg a vizsgálat érzé
keny ége (szenzitivitása) 96%-os (4). Nyilvánvaló , hogy a 
specificitás széles tartománya attól is függ, hogy milyen szö
vettani leletet tekintünk kórosnak. Vajon hamis-pozití v kol
poszkópo eredménynek számít-e ha a kóros kolposzkópos el-
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változás miatt végzett kimetszés után csupán alacsony foko
zatú elváltozás mutatható ki? Noha a szövettani eredményeket 
„aranyszabá lyként" fogadjuk el, köztudott, hogy a szövettani 
kórisme bizonyos fokig a vizsgáló személyétő l is függ. Az is 
ismert, hogy ugyanazon vizsgáló által újrnvizsg:ílt metszet 
eredménye is eltérhet a korábbitól. 

A szerzők egy része úgy véli, hogy a kolposzkóppal vezérelt 
egyszerií kimetszésse l történő zövetmi ntavétel nagy hibalehe
tőséget hordoz magában , illetve , hogy az eltávolított szövetda
rab nem je llegzetes az elváltozá egészére nézve , tehát nem 
kaphatunk átfogó képet. Ez a helyzet valószínűleg akkor kö
vetkezik be, ha a kolposzkóppal irányított zövetmintavéte lt ta
pasztalatlan szemé ly végzi, vagy ha a kimetszés kicsiny, nem 
elegendő megfelelő szövettani feldolgozásra . A legtöbb hiba 
abból adódik hogy a kolposzkópos vizsgá ló nem nézi át az 
egész átalaku lási sávot (trasformation zone) . Egyértelmű, hogy 
a méhnyakban lévő elváltozásra a méhnyak külső részéről tör
tént kimetszésből nem lehet következtetni. Egy ilyen szövet
mintavétel csak akkor jellemzi a méhszáj elváltozását , ha a át
alakulási áv más részén nincs jelentős kóros kolposzkópos el
térés . A mikrokolpohiszteroszkópia igen fontos lehet ezekben 
az esetekben , hiszen segítségéve l kimutathatók a nyakcsator 
nában l évő kolposzkóppa l nem látható rende llenességek is. 

A KOLPOSZKÓPIA ALKAI.MAZÁSÁNAK LEGFONTOSABB TERÜLETEI 

A MÉHNYAKRÁK KORAI FELISMERÉSE A méhnyahák szűrésére a 
sejtkenet és kolposzkópos vizsgálatot együttesen csak akkor 
alkalmazták , amikor a sejtkenetvizsgá latot szürővizsgá latként 
bevezették , és akkor is csak néhány intézményben . Egy ko
rábbi közleményben (5) arról számo ltak be, hogy a ejtkenet és 
a kolposzkópos vizsgálat együttes használata a kórismézés ha
tékonyságát csak.nem 100%-osra növelt e ( 4. táblázat). Jelenleg 
azonban a két eljárás együttes használata kivitelezhetetlen , hi-
zen a rákszűrési rendszert a zéles néprétegek vizsgálatának 
megfelelően alakították ki . A kolposzkópia másodvonalbeli 
kóri mézé i eszközzé szorult vissza olyan esetekre , amelyek
nél kóros sejttan i elvá ltozás fordul elő. Az. irodalmi adatok és 

4. táblázat. Együttes sejtkenel és kolposzkópos vizsgálattal kórismézett 
méhnyakrák esetek 

Első szerző, év Helyes Helyes Helyes lelet 
sejttani kolposzkópos mindkét 
lelet (%) lelet( %) módszerrel (%) 

Limburg (1965) 89,0 97,0 99,4 
Navratil ( 1964) 87,0 79,1 98,8 
Copp leson (1967) 93,0 92,0 98,0 
Cope (1969) 90,0 95,0 95,0 
Dexeus (1 972) 91,0 94,l 98,9 

az egyeztető tanácskozások (többek között a 2001 szeptembe
rében Bethesdában tartott ülés) ajánlásai a humán papillo
mavírus (HPV) DNS-vizsgálatát nemcsak a kóros sejtkenettel 
rendelkezők lehetséges kezelésének meghatározására javasol
ják , de új zűrési programok megtervezé éhez is. Feltételezés 
szerint negatív DNS-HPV lelet esetén a két sejttani szűrés kö-
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zött eltelt időt meg lehetne hosszabbítani (6-8). Egyes szerzők 
(9) azonban kimutatták , hogy a sejtkenettel együttesen végzett 
HPY-vizsgálat nem ad jobb eredményeket, mint a másodvonal
beli kolposzkópia s így megkérdőjelezték a HPY-szűrés szük
ségességét a klinikai gyakorlatban ( 1 0-11 ). Lehetséges hogy a 
jövőben kidolgoznak olyan új eljárásokat, amelyek részben 
vagy egészben helyettesíthetik a napjainkban a méhnyakr ák 
korai felismerésében elsődleges mód zerként szolgáló sejtke

netvizsgálatot. Amíg azonban a jelenleg használatos többi eljá
rás hatékonysága nem veszi föl vele a versenyt, a sejtkenet 

vizsgálat értéke változatlan marad . Ennek a kijelentésnek ér
tékét nem csökkenti az igen nagy arányú negatív , illetve ha
mispozitív sejttani lelet ern ezek csupán arra figyelme ztetnek , 
hogy igen elővigyázato an kell kialakítani a minőségellenőr

zést mind a sejttani laboratóriumban, mint pedig a mintavételi 
eljárás során. 

MÉHNYAK ELVÁLTOZÁSOK Köztudott hogy a kolposzkópiát el
sődlegesen a méhnyak elvállozásainak kórismézésben használ
ják. A kiilönösen jellegzetes kolposzkópo jelek felismerése le-
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J. ábra. Szabályos, fehér, sima 

felszínű mozaiJw ság, mely 

kiskockázatú rákelőzö állapot

nak felel meg 

2. ábra. Kimaródás, fchérfolt 

(leukoplakia) és durva mozai

ko ság. Méhnyakrák képe. 

3. ábra. Ponto~ottság, behú

zódó nyílások képe. Mikrorák

nak (microinvasive carcinoma) 

felel meg. 

4. ábra. Kóro érrajzolat. 

Méhnyakrák képe. 

hetővé teszi a kolposzkópos szakember számára, hogy az általa 
vizsgált képek alapján valószinű ítse az elváltozás szövetkór
tani eredetét, illetve , hogy a szövetmintavételt a leginkább jel
lemző és a kórképre következtetni engedő területről végezze . 
Noha a különböző kolposzkópos elváltozások meghatározása 
nem célja ennek a közleménynek , bemutatjuk néhány jellegze
tes kis- és nagykockázatú mélmyaki elváltozás kolposzkópos 

képét (1-4. ábrák). 

5. táblázat. A jellegzetes és nem jelleg7,etes kóros átalakulási sáv kol

poszkópos képei közötti kiiJönb ég 

Kolposzkópos I em jellegzetes KÁS 

Ecetsavfehér hám Nem látható 
Határvonal I latározott 
Elváltodls körüli incs 
eltérés 
Elhelyezkedés 

Hámsérülés 

Kontrasztosság 

Erc7.ettség 
Kolpo ·zkópos kép 
Mirigynyílás 

Általában a hengerhámrnal 
fedett külső 
méhnyak környékén 
Nincs 

Külső területeken fokozott 

Szabályos erek 
Egységes 
Hiányzik 

KÁ kóros átalakulási sáv 

Jcllcgzete KÁS 

Látható 
I Iatározatlan 
Van 

A hcngcrhámmal 
fedeH területtő l távol 

Kirnaródás, 
kifekélyesedés 
Laphám-hengerhám 
átmenetnél fokozott 
Kóros érrajzolat 
Sokféle, válto7.atos 
Van. gyakran 
elszarusodott 

5. ábra. Elszarn od6. gyűrű 

vagy csepp alakú mirigy

nyílások amelyek mellett 

már nem látható a zabá

lyos átalakulási sávra jel

lemző szövetá talakulás 

(mctaplázia) 

A kolposzkópos elváltozások intézetünkben használt beosztása 
(5) egyfajta „tízparancsolat " (5. táblázat), amely az lFCPC 
1990-e római találkozóján meghatározott összes kolposzkó
pos elváltozá t és több más jelet is tartalmaz . Pl. a mirigyek el
szarusodó , gyűrű vagy csepp alakú nyílásai , amelyek körül 
már nem látható a szabályos átalakulási sávrn jellemző szövet
átalakulá (metaplázia) (5. ábra) , igen jellegzetes kolposzkó

pos lelet. 

A kolposzkópos elváltozások mélyreható ismerete lehetővé te
sz i, hogy olyan kórismét állítsunk. fel, mely összhangban van 
az elváltozás hátterében álló szöveti elváltozással. Ilyenkor a 
célzott kimetszés , szövetmintavétel csak a legvégső kórismé
zési lépés. Némely esetekben azonban az elváltozás nagy terü
letének kimetszése is szükséges az elváltozás megfelelő kóris
mézéséhez. Mindezek a megfontolások alátámasztják a „dina
mikus '' kolposzkópia elméletét, ame ly vi zont rendkívül hasz

nos eszköze a nőgyógyászati szakrendelésnek. 
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KÜLÖNLEGES ESETEK 

KISKOCKÁZATÚ LAPHÁMBEU ELVÁLTOZÁS (LOW GRADE CERVICALIS INTRAEPITHEUALIS 

NEOPLASIA, CINI, ISMERETLEN EREDmi LAPHÁMSEJT RENDELLENESSÉG, ISMERETLEN 

EREDmi MIRIGYSEJT RENDELLENESSÉG, HPV-POZITfv SEJTKENET Annak elle
nére, hogy ezell elvá ltozások sejttani lag külöDbözőek, a keze
lési meDetet illetően egy csoportba sorolhatók mert a kol
poszkópos vizsgá latnak mindegyik esetben ugyanolyan sze-

6. táblázat. A vizsgálat menete kóro sejtkenet e eteiben 

Kóros sejtkeaet 

Kóros átalakulási sáv 
teljesen látható 

+ Kolposzkóppal vezére lt kimets7,é 

' 
1 

• Elváltozás van nincs 

Kóros átalakulási sáv 
megfelelően nem látható 

+ MKH 

Elvá ltozás van 
(nyakcsatomában) 

i 
nincs 

+ + 
Kezelés MKH 

+ / 
I 

6 hónapig megfigye lés, 
egyéb betegség kezelé e 

t 
Hurokkimet szés kolposzkópia 

MKH mikrokolpohiszteros zkópia 

repe van (6. táblázat). Összegezve azt mondhatjuk , hogy ami
kor a kolposzkópo vizsgálat megfelelő - az egész hámelválto
zá jól látható - , a betegség kórismézésében a kolposzkópos 
vizsgálat meghatározó jelentőségű . (Tapasztalataink szerint az 
ismeretlen eredetű laphám/mirigyhám rendellenesség illetve a 
kiskockázatú laphámbeli elváltozások eseteiben a sejtkenet 
0 1 illetve O 5%-ban pozitív.) 

NAGYKOCKÁZATÚ LAPHÁMBEU ELVÁLTOZÁS (HIGH-GRADE SQUAMOUS CELL INT

RAEPITHELIAl LESION) Ebben az esetben az azonna li kolposzkó
pos vizsgá lat az egyet len lehetséges megközelítés , kórismézési 
hiba e ak nagyon ritkán fordul elő. Fe ltétlenül szükséges a tel
jes a.lsó nemi szervrendszer és a belső méhnyak vizsgálata is. 

GYULLADÁST MUTATÓ SEJTKENET A kolposzkópos vizsgálat elvégzé e 
különö ·en ajánlott, mivel a gyulladásra utaló sejtta ni lelet mö
gött olyan laphám elvá ltozás bújhat meg , amelyet nem szoktak 
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fölismerni, és amelyet 

a kolposzkópos viz -
gálat felfedhet. 

JÓINDULATÚ BETEGS~GEK A 

kolposzkópia nélkü
lözhetetlen a kis heg-

6. ábra. Mébnyakgyulladás 

kolposzkópos képe 

A kolposzkópia jelentősége a korszerű nőgyógyászarban 

szövetes sarjdaganatok , polipok repedések vagy sérülések 
okozta elváltozások esetén , és nagyon hasznos a sipolynyílások 
és az endometrioz isos területek felismerésében is. Hasonlóan 
jól alkalmazható az alsó nemi szervek veleszü letett rendellene -

égeinek kiegészítő kórismézési eszközeként. Fertőzés esetén 
amelyek gyakran tünetmentesek , kolposzkópos elváltozások a 
fehérfolyás je llegzetes képeitől a kórjelző kolposzkópo képe
kig terjedhetnek (6. ábra) . 

AZ. ELVÁLTOZÁSOK ÉS A KEZELÉS 

FELÜGYELETE Általánosan elfo
gadott hogy a terhesség alatt 
felismert laphám elvá.ltozások 
kezelését a szülés utánig el le
het halasztani , és, hogy a ter
he ség alatt az elváltozásokat 
ellenőrzés alatt lehet tartani . A 
kolpo zkópo vizsgálatok le
hetővé teszik az elváltozás nö-

7. ábra. Lézerrel ke-.telt méhnyak vekedésének alapos megfi-
gyelését , különösen akkor, ha 

képfelvétel készítésére alkalmas kolposzkóp (digital imaging 

eolposeopy) áll rendelkezésre . 

NYOMONKÖVETÉS A sejtkenetvizsgálatta l egybekötött kol
poszkópia kivá lóan alkalmas a korábban kimetszéssel vagy lé
zerrel keze lt elváltozások ellenőrzésére (7. ábra). 

AZ. ELVÁLTOZÁSOK TERÜLETI ELOSZLÁSÁNAK MEGFIGYELÉSE Az el
változások elllelyezkedésének fölmérése (többgóeú terü letek 
méret stb.) a nőgyógyászati onkológiában különösen fontos a 
megfelelő súlyossági fokozat és a keze lés meghatározásához , 
pl. a kolpo szkópos vizsgálat lB stádiumú rnéhnyakráknál a 
puszta szemme l nem látható hüvelybe terjedést is kimutathat
ja , ami a pontos stádium magállapítás és a kezelés szempontjá
ból - nagyobb terület kivágása - i jelentős. Másfelől azonban 
szem előtt kell tartani azt is, hogy minél kiterjedtebb a laphám 
elváltozás , annál nagyobb esélye van egy súlyosabb elváltozás 
egyidejű jelenlétének. 

KOLPOSZKÓPIA ÉS VÁLTOZÓ KOR A hüvely nyálkahártya sorvadá
sának mértékét a kolposzkópiával egészen pontosan meg lehet 
határo zni. A hormonpótló kezelést elutasítók is jobban elfo

gadják a hormonok adását, ha a hüvelyszárazság , mely rend
szerint más betegs égekke l (visszatérő hólyaggyulladás , fájdal
mas közösü lés fehérfolyás) is társul, kolposzkóppal megálla
pítható , és a beteg felvilágosítható, hogy ezek az betegségek 
hormonok adá ával gyógyíthatók . 

NŐGYÓGYÁSZATI TÜNETEK Tanácsos a nőgyógyászati jellegű tü

netek (különösen véres folyás vagy rendellenes vérzés) esetén 
kolposzkópo vizsgálatot végezni. Ilyenkor ugyani a méh
megnagyobbodás vagy a véres vá ladék akadályozhatja a méh
nyak vizsgá latát, ami miatt a mintavétel gyakran nem a megfe 
lelő helyről történik, és emiatt a sejttani lelet hamisan negatív 
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De.Te11s S 

8. 6bra. Fehérfolt a hüvelyboltozatban 

9. 6bra. A szeméremtest 

hámbeli elváltozásai (vulva 

intraepithelialis neoplasia) 

/0. ábra. A szeméremtest 

hámbeli elváltozásai (vulva 

intraepithelialis neoplasia) 

lehet. A kolpo zkópos vizsgálatot azonnal el kell végezni akkor 
is, ha a méhnyak épségé hez a szaba d szemme l végzett vizsgá

lat során bármi lyen két ég férhet. 

KOLPOSZKÓPIÁBÓL SZÁRMAZÓ MÁS VIZSGÁLÓ MÓDSZER.EK N oba a 

ko lposzkópiát he lyesen „cerv icoszkó piának" kellene nevezn j 
hiszen a mélmyak elváltozása inak vizsgálata a fő alkalmazási 
területe, az eszközt a hüvely és a szeméremtest vizsgálatára 

(vagina zkópia, illetve vu\voszkópia) is haszná lják. Az eljárá 
megegyezik a szokványos ko lposzkópos vizsgálatéva l, bár a 
szeméremtest megtekintésénél magasabb töménységű (4%-os) 
ecetsav használata javasolt. A hüve ly megtekintése jóval bo
nyolu ltabb mert egy nem valód i üreget kell megvizsgá lni. A 
hüvelyt minden kiterjesztett mütéten átesett betegnél kol
poszkóppa l meg kell nézw , mive l a zabad szemmel nem lát
ható he lyi daganatkiújulást csak így lehet kimutatni. Lap hám
beli elváltozás miatt hagyományos kezelé ben ré ze ülő beteg 
szeméremte tét és hüvelyét is alaposan meg kell víz gálni a 
többgócú vagy kiújuló elváltozások lehetőségének fennállása 
miatt (8. ábra). Ha onlóan a méhnyak hámon belüli elváltozá 
saihoz, a szeméremtest ko lposzkópos vizsgálata is szükséges 
szeméremtest elváltozások lci.ilönösen laphámbeli folyamatok 

(vulvar intraepithel ial lesions) e ete iben mivel ezek kolposz
kóppal nagyon jól láthatóvá vá lnak (9. és 10. ábra) (9). 

MIKROKOLPOHISZTEROSZKÓPIA Ezt az eljárást Hamou (12-14) 
írta le 1980-ban . Gyöke rei az Antoine és Grünberg által 1949-
ben leírt kolpomikroszkóp iából erednek, s értékes kiegészitő
je a kolposzkópiának. A mi.krokolporuszteroszkóp lencséinek 
rendszere lehetővé teszi a méhnya k teljes látószögű (panorá-

104 

II . ábra. Mikrokolpohiszte

roszkópia: a méhnyakelvál

tozá külsö széle, ahol már 

szabályos többrétegű laphám 

található 

12. ábra. Mikrokolpohi zte

roszkópia: a méhnyak:elvál

tozás belsö határa a nyakcsa

tomában. Kolposzkóppal már 

nem látható. 

más) vagy élő zervezeten belüli (in vivo) megtekintése vizs
gá latát 60 vagy 150-szeres nagyítá al. zerve (szupravitáli ) 
festékeket haszná lnak hozzá az érett laphám vizsgálatához 
Lugol-oldatot a kóros és az átalakuló (metaplasztikus) hám

szövet vizsgálatához pedig Waterman-kék-tintát (pH 3,14). Ez
zel a módszerrel a külső méhnyak é a méhnyakc atoma beteg
ségeit is ponto an föl lehet mérni (11. és 12. ábra), a zövet
mintavételt az elváltozás súlyossága szerint lehet írányítani. A 
mikrokolpohiszteroszkóppal megállapított kórisme több , mint 
88%-ban egyezik a zövettani vizsgálat eredményével 15-16). 

Az elváltozás elhelyezkedé ét ponto an meg lehet határozni é 
enn k megfe lelően a k.imetszések i pontosabban elvégezhe
tők. A visszamara dó clvá ltozá aránya 0,6% volt a kúpkimet
szés e l őtt m.ikrolcolpohiszteroszkópián átesett betegek eseté
ben ugyanez az arány az ellenőrző c oportban 10%-nak bizo
nyult (17). 

Kutatócsoportunk tapa ztalatai szer int a rendellen ejtkenet 
lelet miatt végzett 291 méhűrtükrözés (hi ztero zkópia) e eté
ben a histiocyták jelenléte képezte a műtét javallatát (7. táb
lázat) (18). Ebben a tanulmányban 119 olyan nőnél, akinek 
sejtkenetében a méhnyá lkahártya kötőszövetes állományából 
(stroma) származó h.istiocytákat lehetett látni, 21-nél ( 17 6%) 
kóros elvá ltozá t találtak. Ezze l szemben 17 rendellenes mi
rigysejteket tartalmazó sejtkenet esetében 12-ben volt kóros el
változás (2 méhnyakc atomarák, 2 méhnyálkahártyarák 8 jó-

7. táblázat. Sejttani leletek, melyek miatt méhürtük:rözé (histcroszkópia) 

történt 

Sejtkenet 

Histiocyták. 
Kóros mirigyhámsejtek 
1 iperplasztikus mébnyakcsatoma sejtek 
Méhnyálkahártya túltengé 
Méhnyálkahártyarák 
Kötőszövete ' -mirigye polip 
Méhnyak mirigyrák 
Összesen 

Esetszám 
megoszlá 

119 
68 
5 
31 
8 
s 
2 

291 

Százalékos 

409 
23 4 
19,9 
10,6 
2.7 
1,7 
0,7 
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indulatú elváltozás). Ahol a ejttani vizsgálat hyperplasiás 
nyakcsatorna sejteket vagy méhnyak-mirigytúltengés t muta
tott, a méhűrtökrözés nem utalt rosszindulatú folyamatra. Az 
esetek 64%-ában a vizsgálat nem mutatott elváltozás t, 11,2%
ban méhsorvadás és 10, 1 %-ban méhnyaksorvadás fordult elő. 
Itt j egyezzük meg, hogy a méhnyálkahártyarák gyanújának 
esetében az egyezési arány 89,9% (6/8) volt annak ellenére, 
hogy a sejttani leletet általában nem tekintik mérvadónak 
méhtestrák szűrésében . 

ÓSSZEFOGLAIÁS A jelen tanulmányban bemutatott bizonyíté
kok alapján összegezésként elmondhatjuk, hogy „a kol
po zkópia jó egészségnek örvend". A mód zer népszerűsége 

várhatóan növekedni fog a nőgyógyászatban , ha a sejttanászok 
és a nőgyógyászok tevékenysége a saját területükre korlátozó 
dik, és nem akar egyik sem a másik szakma „rögtönzött" szak
emberévé válni. A nőgyógyásznak, mint a nők egészséggondo
zási szakemberének, ös zehaogo ló szerepét meg kell őrizni, és 
emiatt a kolposzkópos viz gálatnak a mindennapi nőgyógyá

szati szakrendelés szerves részévé kell válnia. 
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