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ÖSSZ EFO GLALÁS Az IA stád iumú méhnyakrák meghatáro zása 
még mindi g kissé ellentmondásos, ennek ellenére a j elenlegi 
FIGO beosztás egy jó keretet ad a tovább i tanulmányok végzé
séhez. Az IA I stádium kezelé se viszony lag egységeseb b, ezek
ben az esetekben a daganat méhnyak on túli terjedéséve l gya
korlatila g nem kell számo lni. Szerencsére az esetek tú lnyomó 
többsége ebbe a csoportba tartozik. Az IA2 stádiumb an már 
előfordul , hogy a ráksejtek a méhnyakon kívü l is kimutathatók, 
ezen esetek >98-99 %-ában a medencei nyirok csomó kban . A 
keze lés is ennek megfelelően sokkal e llentmond ásosab b, és a 
kúpkimetszéstől a kiterje sztett műtétig változik. Fontos azon
ban, hogy az alstád iumok csak irányvona lat j elentenek, a keze
lést az összes kórjó slati tényezők figye lembe vételéve l egyedi
leg kell meghatároz ni. A legfontosabb előrejelző a mélységi és 
a szélesség i terjedés tény leges mértéke. Az érrések beszürtsé
gének kórj ósla ti jelentősége nem egyértelmű. A molekulár is 
jelzők még kutatás i szinten vannak, a klinikai gyako rlatban 
nem épü ltek be. A kórszöve ttanás z szerepe meghatá rozó, az el
távolított méhnyakré sz megfelelő feldolgozása alapvető j elen
tőségű. Az IA stád iumú méhnyakrá kos betegek túlnyomó több
sége tünetmentes , a betegség szűrés sorá n kerü l felismerésre. 

Kulcsszavak méhnyakrá k, JA stádium , keze lés, kórjóslati té
nyezők, meghatározás 

BEVEZETts A daganatok stádium beosztása eredeti megfogal
mazás szerint nem szolgá l a kezelés meghatározására , a gya
korlatban azonban egyre inkább. Sőt, talán akko r mondh ató 
egy stádium jól meghatározott nak, ha a1mak kezelése eltér a 
más stádiumba tartozó daganatokétó l. Az IA stádiumú méh
nyakrák és a még ma is haszná lt „mikrocarcinoma" kifeje zés 
elkülöníté se is tulajdonk éppen kezdettől fogva ezzel a céllal 
történt. Elméletileg o lyan korai eseteket értettek alatta, ame
lyek „helyi megb etegedések" , a hámo n belüli rák (cervica lis 
intraepit helial is neop lasia, CfN) és a „va lódi" (invaz ív) méh
nyakrák között van. 
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Az az elképze lés azonban, hogy a rák kezdetben egy hely i 
megbetegedés, megkérdőjeleződött. Az utóbb i időben ugyanis 
a rák kialaku lásának személetéb en jelentős változások történ
tek. A rendelke zésre álló újabb vizsgá latok arra uta lnak, hogy 
amint a dagana t áttöri az alaphártyát , a ráksejt ek azonna l beke
rülnek a keringésbe , és a szerve zetben szétszóródnak . Azaz , a 
rák már kezdettől fogva egy általános és nem egy he lyi megbe
tegedés. A keringésbe került sejteket azonban a szervezet véde
kező rendszere elpusztítja. Ennek tükrében a rák terjedéséve l 
kapcso latos régi elképze lés, miszerint a rák kezdetben helyileg 
növekszik , az alaphártya alatti kötőszövetben terjed, beszüri 
környeze tét, majd a nyiroku takba kerül , és először a környék i, 
majd a második vonal nyirok lánc nyirokcsomóiba ad áttétet, a 

ráksej tek véráramba kerülése és szóródása pedig a rákos fejlő
désnek csak egy későbbi állomá sa, nem állja meg a helyét. En
nek ellenére az a klinikai kifejezés, hogy „hely i betegség ", a 
rák ellátásával kapc solatban még használatban van, és gyako r
latilag alkalmaz ható is. 

AZ. IA STÁDIUMÚ MÉHNYAKRÁK MEGHATÁROZÁSA Az (A stádiu

mú méhnyak rákot az irodalomban „mikroinvazív" méhnyak
ráknak nevezik. Az elnevezés Mestwerdttől ( 1) származik, és 
olyan méh11yakrákot jelö l, amely ugyan áttör i az alaphártyát, 
de a kötőszöveti alapállományba (stoma) csak néhány (nem 
több mint az alaphártyától számított 5) mill iméterre terjed, és 
ezért annak veszé lye, hogy a nyirokcsomó kban át1étet ad, 

szóródik, vagy kiúju l, elhanyago lható. Az e lváltozás klinikai
lag nem látszik egyé rtelmüen , csak szöve ttani vizsgá lattal álla
pítható meg. A „mikrninvazív " méhnyakrák külön csoportba 
soro lása azért vol t indokolt, hogy elkü lönítsé k azoka t a korai 
rákos eseteket, amelyek kiterjesztett sebészet i beavatkozás nél
kül kezelhetők. Más szóval, a meghatáro zás arra utal, hogy az 
IA stád iumú méhnyakrák ,,helyi megbeteg edés" , és ezé rt csak 
„helyi keze lést" igényel, nem s:tükséges a nyirokc somók és a 
méh melletti kötőszövet eltávo lítása. 

Az IA stádiumú méhnyakrák meghatározása az elmúlt évt ize
dek folyamán jelentősen módo sult. Mestwerdl ( 1) eredet i meg
határozását követően egymás nak ellentmondó elneve zések so
kaságát olvashatjuk az irodalomban. Ezért a Szülészet-Nő
gyógyászat Nemzetközi Szövetsége, a FIGO , először 1961-be n 
állást foglalt az JA stádiumú méhnyakrákkal kapc so latba n, és 
meghatározta az úgyneveze tt „kora i kötőszövetbe terjedé s", 
(,,early stromal invasion") foga lmát. Ez a meghatáro zás azon-
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ban nem volt megfelelő, me11 számszerű adatokat nem tartal
mazott , és így a kü lönböző szerzők a „kora i kötőszövetbe ter
j edés" foga lmát nagyo n eltérően értelmezték. 197 1-ben a 
FIGO módosította álláspontját, és egy új fogalmat vezetett be 
az JA stádiumú méhnyakrák esetében, a „rejtett rák" (occu lt 
cancer) fogalmát, majd három évve l később újabb módos ítás 
történt, és a „rejt et1 rák" az 1B stádiumb a került besoro lásra. Az 
1970-es évek végé n a német és az osz trák szerzők különb séget 
tettek a „korai kötőszövetbe terjedés" és a „mikrocarcino ma" 
között (2). Az előbbiről akkor beszé ltek, ha a kötőszövetbe ter
jedés különá llóan történ ik, és telje sen felszínes. Azokat az el
vá ltozáso kat pedig, ame lyek enné l nagyobbak , de 5 mm-nél 
nem terjednek mélyebbre, szélességben pedig nem haladják 
meg a 10 mm-t , ,,mikrocarc inomának " tartották. Közben , 1973-
ban az Egyesült Államo k Nőgyógyászati Onkológ iai Társa sága 
(Soc iety of Gyneco log ic Onco logy, SGO) a következő megha
tározást fogadta el: JA stádiumú méhnyakrákró l akkor beszé
lünk , ha a ráksejt ek a kötőszövetbe egy vagy két helye n törnek 
be, nem te1jednek mélyebbre , mint az alaphárty ától számí tott 3 
mm, és nincs érrés beszűrődés. Meghatáro zásuk szerint azok 
az esetek, ame lyekben a mélybe terjedés mértéke megha ladja a 
3 mm-t , illetve azok , amelyekben a dagana tsej tek 1-3 mm kö
zötti mélységben terjednek csak, de az érrésekben daganatsej 
tek láthatók, az 1B stádiumba tartoznak. Azok a hámszöve ten 
belüli (intraepith elialis) ménnyakrá kok, amelyeknél az alap
hártya áttörése kérdé ses, a hámszöveten belüli dagana tok, cer 
vica lis intraepit helialis neoplasiák (CIN) csoportj ába tartoz
nak. Az SGO meghatározásának a cé lja az volt, hogy körülí1ja 
azokat a kora i mém1yak.rákos eseteke t, amelyek egyszerű se
bészi módszerek.kel biztonságga l kezelhetők (3). 1978-ba n a 
Japán Szü lésze ti és Nőgyógyászati Társaság az LA stádiumú 
méhnyakrák megha tározására a következőket javaso lta: 1. az 
alaphártyátó l szá mított mélységi terjedé s legfe ljebb 3 mm, 2. 

az érrésekben daganatsej tek nem láthatók, és 3. a kötőszövet

be terjedés nem az ún. összefüggő (kon fluent) daga natterjedé
si fomia sze rint törté nik (4). Ezt követően meg int számos el
nevezésse l találkoz hatunk az irodalomban . 1985- ben a FlGO 
kísé rletet tett arra, hogy számszerűen határozza meg az lA stá
diumú ménnyakrák foga lmát. Ennek értelmében az JA 1 stádi
um olyan kicsiny elvá ltozáso kat j elö l, amelybe n a rákos be
szűrődés az a laphártya a latt épp csak megfigyelhető (pontos, 
számszerű értéket nem adtak , többé-kevésbé úgy értelmezhe
tő, hogy az elváltozás nem terjed mé lyebbre, mint 1 mm). Ez 
az elvá ltozás „minimal micro scopica l ev iden t invas ion" néven 
is szere pel , és magá tól értetődően csak mikroszkóppal vehető 

észre. Ezzel sze mben az IA2 stádium a szövet i metszete n már 
szabad szem mel is látható, és a daganat mély ségben nem ha
ladja meg az 5, szé lességé ben ped ig a 7 mm-t. A FIGO meg
határozásába n az érrése k. beszűrődése nem befolyásolja a da
ganat stádium ának megá llapítását. Ez a meghatározás tulaj
donképpen a daga nattérfogat fontosságá n alapult , a gyako rlat
ban azo nban nem vált be. 

1994-ben a FIGO isméte lten változtatott, és kialakította a j elen
leg is használt meghatározást . lA 1 stádium olyan méhnyakráko t 
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je löl, amelyben a mélybe terjedés 0-3 mm ~ -zött van, széles
ségbe n pedig nem több, mínt 7 mm. Az IA2 stádium 3-5 mm 
mélységben terjedő folyama tokat jelöl, amelyek szé lessége leg
feljebb 7 mm (/, 2 ábra). Az érrések beszíírtsége nem befolyá
solja a stádium meghatározá st (2 ábra). Azoka t a mikroszkópos 
nagyságú eseteket, melyekben az elváltozás mélységbe n az 5 
mm-t vagy szélesség ben a 7 mm-t meghaladja, 1B stádiumnak 
kell minősíteni. Ezeket nevezték. régen „rejt ett" ( occult) rákna k, 

ez a ki fejezés azonban már nem haszná latos. A klin ikailag ész
revehető elváltozások, beleértve a felszínes daganatot is, a 
FlGO meghatároz ása szerint az 1B stád iumba soro landók. 

A jelen leg elfogadot t és alkalmazott FIGO beosz tás klinikai ér
téke még nem teljesen egyértelmű . Ebből a szempon tbó l fon
tos tudn i, hogy l . a ménnyakrák más stádiumaival ellentétbe n, 
az IA stádium meghatározása mindi g sebészi és szövetta ni, 2. 
az LA stádiu mú elvá ltozások köze l 20%-a a végső szövet tani 
vizsgá latok alapjá n nem bizonyul IA stádiumnak azért , mert 
szélességé ben meghaladja a 7 mm-t. Burghardl és munkatársai 
(5) nem tartják teljesen jó nak a FIGO megha tározását , mivel 
véleményiik szerint a „korai kötőszövetbe terjedés" egy szö
vettanilag jó l megha tározo tt , különálló egység , amelynek kór
jó slata messzemenően jobb , mint azoké a korai eseteké , aho l a 
mélységbe terjedés 1-3 mm között van. A FIGO IA 1 stádiumá
nak megha tározásába a „korai kötőszövetbe terje dés" esetei is 
beletartoz nak, sőt a legnagyo bb száza lékban ezek találhatók. 
Ennek alapj án az eredmények kiértékelésében hibák fordu lhat

nak elő. Burgharc/1 és munkatársai (5) szeriot nincs különb ség 
a kórjóslatban aszer int, hogy a mélybe terjedés 1-3 mm vagy 
3-5 mm között van. 

AZ 1A STÁDIUMÚ M{HNYAKRÁK ELŐFORDULÁSA A korábbi irodal
mi adatok az IA stádiumú ménnyakrák esetek gyako riságát 2-
8%-ban állapították meg. Ez az arány fokozatosan eme lked ik, 
ami a méhnyakrák szűrés elterjedésének és hatékonyságának 
köszönhető. Si11gle1011 (6) 25%-os gyako riságról beszé l, aminek 
természetesen jelentős klinikai következménye i is vannak. Az 
lA I stádiu mú esetek hozzávetőlegesen 60-70%-át teszik ki az 
JA stádiumú daganatoknak , és ezeknek messze na&'Y többségé
ben a mélyre terj edés mértéke kevesebb, mint I mm (7). 

KÓRISMáts Az IA stádiumú ményakrákos tú lnyomó hányada 
tünetmentes , és az elvál tozás klinikailag általában nem állapít
ható meg. Gyan ús je l a méhnyak sérűlékenysége, pl. az, hogy 
a még nagyuu óvatosan történő tükör feltárás is vérzés t válthat 
ki. Hasonlók.éppen a méhnyak vattatam ponnal, szondával tör
ténő érintése is vérzé st okozhat. A beteg ség általában a rákszű
rés során kerül felisme résre. 

A sejtk enetek.ben láthatók az atípusos sejtek , de azt biztosa n 
megmondani , hogy már lA stádiumról és nem csak CIN-ről 

van szó, nem mindig lehet. Kísérletek történ tek olyan sejte lvál
tozások megá llapítására, melyek arra utalnak , hogy a daganat 
már áttörte az alaphártyá t (8), és ezért előrejelző értéküek. 
Egyértelmű összefüggés t azonban nem lehetett igazo lni, és azt 
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1. ábra. Az IA stádiumú méhnyakrák. A szövertani meghatározás fel
tételei: mélységbe terjedés 5 mm vagy kevesebb, szélességben pedig a 

7 mm-t nem haladja meg. Ha a mélységi terjedés nem több, mint 3 111111 

IAl, ha 3-5 mm közön van 1A2 stádiumról beszélünk. A mérés az 

alaphártyától (membrana basalis) történik. A daganatos gócok körül a 

kötőszövetes alapállományban nyiroksejt beszűrődés (nyíllal je lölve) 
és mirigyek láthatók. D1: Babarcz i Edit/ elvétele. 

2. ábra. IA2 stádiumú méhnyakrák kinagyítort képe. a. A daganat gó

cokban helyezkedik el, mely kötőszövetbe terjedően növekszik. Ezek 

ráksejt gócok s nem mirigybeterjedés következményei. Az alapállo
mány nyiroksejtes beszűrődése jól látható (nyíllal je lölve). b. Az egyik 

ráksejtgóc felnagyított képe, mely mutatja, hogy a daganat beterjed a 

kötőszövetbe (nyíllal je lölve). Dr. Babarczi Edit felvé telei. 
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Az lA stádiumú méhnyakrák kezelése 

mondhatjuk , hogy sej tkenet vizsgá latok előrejelző értéke 60-

80%. Ha a j ellegze tes sejt e lvá ltozások megtalálhatók, nagy va

lószínűséggel mondh atjuk, hogy a ráksej tek már áttörték az 
alaphártyát. Ezek hián ya azonban nem zárja ki a kora i méh 
nyakrákot. 

Ko lposz kópos vizsgálatná l, ha az e lváltozás látó térbe hoz ható, 

a CIN-re jellemző eltérések (ponto zottság, mo za ikosság , stb.) 
láthatók. A legfo ntosa bb a kóros erek megléte vagy hiánya. 

Kóros erek je lenléte arra uta l, hogy már va lódi, az a laph ártyát 
áttörő rákos elvá ltozásró l van szó (9). 

Az IA stádiumú méhnyakrák kór isméj e mindig szövett an i. Ah

hoz, hogy megfelel ő szövet tani kiértékelé st lehessen végezn i, 

olyan, kúp alakban kivágott méhnyak rész letnek kell rendelke
zésre á llnia, amelybe n az elválto zás t minden irány ban - tehát 

kívü l, be lül és mélység ben is - te ljes egészében eltávolítottuk. 
Má s szóva l, a sebész i szé lek épek. Amennyi ben a kimets zés 

vonalában nem ép hámszöve t van, megfelelő stádium megá lla

pítás nem lehe tséges . Ebből a szempontbó l mi ndegy, hogy a 

kimetszés síkjában az alaphártyát áttö rt dagana t vagy CIN lát

szik-e. A sebészi szé lek megí té lése azon ban nem mind ig köny
nyű, kü lönösen akkor nem, ha hurok - vagy léze rrel történő ki

metszés történt. A hőhatás ugyanis elmos hatja a szé leket , ami 

nek köve tkeztében egy vékony , CIN vagy dagan atmente s: szé l 
e lpu sztu lhat, és ezért úgy tűnik, hogy az elváltozás elér i a ki

metszés vona lát (hami san poz itív sebész i szé l). A kúp alakí t 

szöve ttani minta megfelelő szöve ttani feldolgo zása szintén el
enge dhetet lenül fontos. 

Régebben vita folyt arró l, hogy a mé lybe terjedés nagyságá nak 
megha tározása mi lye n módon törté njék. Egyese k a lap hám 

felszínétől , mások az alaphártyá tól mérték a mélység i terje

dést. Ez utóbb in be lül sem volt egységes , hogy az alaphártya 
me ly ik részétől történje n a mérés, pl. attó l a ponttól, ahol a da

ganat áttö ri a hártyá t, vagy ahol még az alap hártya te ljesen ép. 

Ma már pontos meghatáro zás alapján történik a mérés mikro 
méter seg ítségéve l, ame llye l a daganatos beszűrtség két síkban 

- mély ség és szé lesség - jól mérhető (1 ábra) . Ennek ellenére 
nehézsége k adód hatnak. A pontos mér és lehetővé tesz i az ered
mények megfelelő kiért éke lését , és azt hog y a különböző inté

ze tek adata i össze haso nlíth atók legyenek . 

Szoros összefüggés mutatkoz ik a mé lységbe terjedés foka és a 

szé lesség nagysága között . Takeshima és munkatár sai ( 10) 402 
eset vizsgá lata a lapján azt találták, hogy, ha a mé lység be terj e

dés nem haladta meg a 3 mm- t, a 7 mm -t meghaladó szé lességi 
terjedés 6,3%-ban fordu lt elő, ha azonban 3-5 mm között volt, 

a 7 mm -t meghaladó szélesség i terjedés 6 1 %- ban fordult elő. 

A szövetta ni metszete kben jó l látható, hogy az IA stádiumú 

méhnyakrák az ese tek nagy többségébe n ín situ rákbó l keletke

zik, és nagyo n ritka az, amikor az alaphártya áttörése már a la
csonyab b fokoza tú CrN me llett beköve tkez ik. Ilyen esetek 
azonban előfordulnak. 
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3. ábra. Érrés beszűrődés. Az ábrán három endothellel bélelt érrés lát

ható. A rések hámsejt bé lése jól megfigyelhető. A középső vérérnek fe

lel meg, benne vörösvérsejt ek láthatók. A másik két érrés daganatsej

tekkel többé-kevésbé kitöltött (nyíllal je lölve) . A daganatsejtek a fallal 

nem kapaszko dnak össze. D1: Babarczi Edit felvétel e. 

A kórszövetta ni vizsgá latnak a daganat mélység i és szé lesség i 

te rjedésé n kívül még feltétlenü l nyilatkoznia kell az érrések 
(nyirok és vérerek) állapotáró l. Az érrések beszűrtségének vizs

gá lata nehéz , ponto san meg kell határozn i az endoth el sejtekkel 
bélelt réseke t, és hogy találhatók-e bennük daganat (at ípusos) 

sejtek (3 ábra) . A szövetek zsugorodása tévese n az érrések be 

szürtségé nek látszatát ke lthet i. Az érrések beszürtség e és a da

gana t mélység i te rjedése között össze függés mutatkoz ik, minél 
mélyebbre ju tnak a daganat sejt ek, annál gyakoribb , hogy az ér
résekben is dagana tsejtek láthatók. Hasonló össze függés t a szé

lesség i terjedés vonatk ozásába n is feltételeznek (10). 

A szerzők egy cso portj a fontosságo t tulajd onít anna k is, hogy 

a da ganat milyen formába n töri át az alapbártyát. Ennek meg

határozása azo nban nem mindi g köm1yű, mert p l. az „össze
függő" és az „ujjszerü" áttörés i formák elkülönítése nem telje 

sen tárgyszerű, és függ a vizsgá ló személyétől. Összefüggés t 

figye ltek meg a daganat mé lység i és szé lesség i terjed ése (<7 
mm , illetve >7 mm) és az „összefüggő" áttörés i forma gyako 
risága között , mely annál gyako ribb, min él nagyobb a daganat 

mélység i illetve szé lesség i terjedése . 

Gyakra n megfigyelhető, hogy a kötőszövetbe jut ott daganatsej

tek kö1ül vizenyő és fehérv érsejt beszűrődés látható (2 ábra). 

A méhn yak lA stádiumú mir igyrákjának nincs pontos , nem zet

közileg elfoga dott meghatározása. A szöve ttan i kórisme alapjá t 
a mirigye k egyenlőtlen beszü rtsége je llemz i, me ly eltér az in 

situ m irigyrá k jelle gze tes képétől. 

A PARAMETRIUM ÁTTÉTEK GYAKORISÁGA Ismerete s, hogy a daga

natok átté tei a ny irok- és/vagy vérerekbe kerü lt daganats ejtek 
elsodród ása (em bolizác ió) útján vagy a daganatnak a környező 
szervekre történő ráterjed ése miatt keletkez nek. Mélmyakrák 

eseté n a ráksejt ek a nyirokerekbe kerüln ek, és sodródnak a nyi

rokáram mal a mé h me llett i kötőszöveti rendsze ren (pa-
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ram etrium) kere sz tül a meden ce i nyirokc somók fe lé. A sodró
dó daganat sejtek általában az első ny irok csoo,ó láncban fe1ma

kadnak . A nyirokutakon történő áttétképződés álta lában már a 

daganatképződés korai szak aszá ban előfordul, rendsze rint ha

marabb , mint a daganatnak a környező szervekre történő ráter

j edése. 

A méh melletti kötőszöveti rendszerben számos nyirokcsomó 
van. Girardi és mtsai (11) a nyirokc somók elosz lását óriás met

sze tekben vizsgá lták, és megállapították, hogy a nyirok csomók 

a méh me lletti kötőszövet egész terü letén találhatók, többé-ke 

vésbé egyenlő megosz lásban. Em1ek megfelelően a nyirokc somó 

áttétek a param etrium mind en részé ben előfordulhatnak, a me

dence faláná l is. Nyiro kcso mó áttét eket a méh me lletti kötőszö

vetben kis dagana tok esetében is megfigyelte k, a dagana tok nö
vekedéséve l párhu zamosan azonban sokkal gyakr abban. Az ál

taluk vizsgá lt ményakrákos esete k 20%-á ban átté tek olya nkor is 
előfordultak, amikor a medencei nyirokc somókban daganatsej

teket még nem lehetett látn i. Girardi és mtsaival (11) ellenté t
betÍ DiSaia és Creasman (12) és mások a parametr iumn ak csak 

a méh mellett i részében talá ltak nyiro kcsomó áttéteket, a kötő

szöve ti rendszer medencefa l felé eső kü lső fe lében nem . 

Az irodalmi adatok eléggé egységese n azt mutatják , hogy IA 1 
stádiumú esetekben a méh mellett i kötőszövetben áttétek gya 

korlatil ag nem forduln ak elő, de IA2 esetekb en is csak rendkí

vül ritkán, ha egyálta lán (13). Az iroda lmi adatok összesí tése azt 

mutatta, hogy 605 kiterj eszte tt méhelt ávo lításon átesett beteg 
közül csa k egyet len olyan IA I és egye tlen olyan IA2 eset for

du lt elő, aho l a méh melletti kötőszövetben nyirokcso mó átté t 

vo lt (14-17). Mindk ét ese tben csak egyetlen nyirokc so mó vo lt 

érintett. Takeshima és mtsai ( 10) 72 IA I és 29 IA2 esetből egy 
ben sem találtak a méh mellett i kötőszövetben daga natsejteket. 

IAl STÁDIUM A régebbi irodalmi adatok sze rint a medencei nyi
rokc somó áttétek gyakori sága kevesebb, m int 1 %. Takeshima 
és mtsai ( 10) 72 esetrő l szá moltak be. A betegeket kiterje sztett 

méh - és nyirok csomó eltávo lítássa l kezelték. Egye tlen esetbe n 
ész leltek ny irokcsomó átté tet ( 1,4%). Olyan ese tekben , aho l a 

mélység i terjedés az I mm-t nem haladta meg, nyirokc somó át

tét nem fordu lt elő ( 18-20) . Creasman és mtsai (13) számoltak 

be a GOG vizsgá latokró l, melyekben 55 ese tbe n kúpk imetszés t 

követően kiterjesztett méh- és mede ncei nyirokcsomó eltávo lí
tást végeztek. Azokat az eseteket, ahol a méhben mar adék da

ganat vo lt, nem elemezték. Ny irokc somó áttétet egyben sem 
ta láltak , tehát azo kban sem , ahol az érrések beszűrtek vol tak. 

IA2 STÁDIUM iroda lmi adatokat Shingleton és Orr (21) elemez

te, és 549 esetből 25-be n ta láltak a medencei ny irokcso mókban 

daga natsejt eket, ami 5%-os gya kor iságnak fe lel meg . Ezt kö

vetően Buckley és munkatársai (22) 94 betegné l 7,4% -ban ír
tak le a nyirok csomókban átté tet. Ezt a tanu lmányt azo nban 
több en bírálták, mert a betegek köze l felénél 1B stádiumú ese t

ről vo lt szó . Takeshima és mtsai nál ( 10) 29 IA2 esetből egybe n 

(3,4%) fordu lt elő a medencei nyirok cso mókban áttét. 
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A KÚPKIMETSZÉS UTÁN VISSZAMARADT DAGANATSZÖVET A szer
zők egybe hangzó véleménye szerint szoros összefüggés mutat 
kozik a sebész i szé lek épsége és a méhnyakban vissza maradt 
daganatszövet gyako risága között. Ép sebész i szélek ese tén 
sokka l ritkábban figye ltek meg maradék daganatot, mint olyan 
esete kben, amikor a kimet szés vonalába n valód i laphámrák 
vagy CTN láthat ó. Ennek ellenére daganatsejt ek ép sebész i szé
lek ese tébe n is megmaradhatnak (23). Ugyana kkor az is előfor
du l, hogy az eltávolított méhben olyankor sem lehet dagana t
szöve tet kimutatni , am ikor a sebész i szé lek nem nega tívak 
(24). Gurgel és munkatársai (24) anyagá ban az ilyen ese tek 
41 %-ban fordultak elő. Több adat is igazolja , hogy a kúpkim et
szés után a még vissza hagyott CTN visszafej lődik. A visszafej
lődés gyako risága a méhnyak IA stádiumú laphámrákjainak 
eseteiben nem teljesen isme rt. Azt sem tudjuk pont osan, mi a 
klinika i jelentősége a sebész i szé lnek akko r, ha az ép terület 
nagyo n véko ny, azaz a sebész i szél „nem megfelelő". Sajnos, 
ninc s pontosan meghatározva , hogy milyen szé lesnek kell len
nie az ép szé lnek ahhoz, hogy a sebész i szé lt „megfelelőnek" 

mondjuk . Ennek következ tébe n csak azt tudjuk értéke lni, hogy 
a metszés vona lában vannak-e daga natsejt ek, vagy nincsenek. 

Nincs bizonyíték arra , hogy a laphámrák mélység i vagy a szé
lesség i terj edésének nagysága, illetve az érrése k beszűrtsége és 

a maradék daga natok gyakorisága között összefüggés lenne , 
jóllehet , Van Nagel és munkatársai nak (25) vizsgá lata i utalnak 
erre a lehetőségre. 

Maradék dagana t in situ mirigyrák esetén nagyon gyakor i, olyan 
esetekben is, amikor a sebészi szél negatív, és a nyakcsatorna ka
parékban sem találhatók daganatsejtek (26). 1A stádiumú mi
rigyrák vonatkozásában nincsenek adata ink, de feltételezhető, 

hogy a maradék daganat előfordulása meglehetősen gyako ri. 

DAGANTKIÚJULÁS ÉS TÚLÉLÉSI ARÁNY A kiújul ás i és a tú lélés i 
ada tok is nehezen értékelhetők, mert a különböző tanulmá
nyokban a mélybeterjedés mélységéne k mérése nem egysége 
sen történt, és sok esetben a szé lesség i terjedést sem határozták 
meg pontosan. Ne hezít i az értéke lést az is, hogy a közö lt vizs
gá latokban a követési idő is nagyo n vá ltozó , és a kezelé sek 
sem egységesen történtek , a betegek egy részénél csak kúpki 
metszést vagy egyszerű méheltávolítást végez tek, másoknál 
kiterjesztett méh- és nyirokcso mó eltávolításra kerü lt sor, de az 
is előfordult, hogy a kúpkimetszés vagy egys zerü méhe ltávo lí
tás mellett a mede ncei ny irokcsomóka t is kivették. 

IAl STÁDIUM A koráb bi irodalm i adatok öss zevo nt elemzése 
azt mutatta, hogy 5 13 o lyan beteg közül, akikné l kiterjesztett 
méheltávolítás! végez tek, a daga nat egy esetben úju lt ki. Östör 

(27) nemrégiben megje lent összefog laló közleménye szer int 
3598 IA stád iumú beteg esetében, akiknek a többségét kúpki
metszé sse l vagy egyszerü méheltávolítás sal kezelték , a kiúju
lás gyakor isága 0,8%, a halálozás pedig 0,2% volt. Takeshima 

és munkatársai ( 10) 297 IA stád iumú esetből egynél sem fi
gyeltek meg daganatkiújulást. Százhatvankét kiterj esztett méh-
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Az JA stádiumú méhnyakrák kezelése 

és ny irokcsomó eltávolításon áteset t olyan beteg közü l, akikné l 
a méhbe terjedés mélysége kevesebb volt, mint 1 mm, a daga
nat egynél sem úju lt k i (20). Morrow (28) 66 1 ese tet tanulmá
nyozo tt. Ezek közül 308 esetben kiterjesztett méhe ltávo lítás 
történt, a daganat egy ese tben sem újul t ki, 227 ese tben egy
szerű méheltávo lítást végeztek, kiújul ás itt sem volt, és 126 
esetben kúpk imets zés tört ént, ebből egy ese tben ke letkezett új
ra daganat (0,8%). Valószínűleg új megbe tege dés és nem ki
újulás volt. Fox (29) úgy vé li, hogy az IAI stád iumú laphám
rák rosszindulatú ságának mértéke a CIN-évei azonos . 

IA2 STÁDIUM Általános nézet, hogy a kiújulás gyako risága IA2 
stádiumban hozzávetőlegesen 5%. Östör (27) adatai szerint 674, 
többségébe n kiterjesztett műtétte l kezelt, IA2 stádiumú beteg 
esetében a kiújulás gyakorisága 4%, a halálozásé pedig 2% volt. 
Hatszázötvenö t olyan beteg közü l, akiknél a mélybete rjedés 0-5 
mm között változott, és csak kúpkimetszés történt, a daganat 
1,8%-ban újult ki, a halálozás aránya 0, 1 % volt. A GOG ( 13) ta
nulmányban egyetlen esetben sem fordult elő daganatkiújulás, a 
daganatme ntes 5 éves túlélés 100% volt. Takeshima és munka

társainak ( 10) tanulm ányában 33 beteg közü l I esetben újult ki 
a daganat, ez 3%-os gyakoriságnak felel meg. Az irodalmi ada
tok elemzése azt mutatja, hogy a közö lt esetek nagy többségébe n 
az IA2 stád iumú betegeket kiterjesztett méh- és nyirokcso mó el
távolítással kezelték. Azt nem tudjuk ponto san megmondani , 
hogy a kúpkimetszésse l vagy egyszerű méheltávo lítássa l kezelt 
1A2 stádiumú esetekben milyen gyakori a kiújul ás aránya . A 
szerzők nagy többsége úgy gondolja, hogy ez számottevően nem 
különböz ik a kiterjesztett műtéttel kezelt esetektől. 

KÓRJÓSLAT! TÉNYEZŐK 

MÉLYSÉGI ÉS szhESSÉGI TERJEDÉS NAGYSÁGA A korai méhnyakrá 
kok ese tében mind a mélység i, mind a szé lességi terjedésnek 
kórjós lati jelentősége van. Álta lánosság ban az mondható, hogy 
minél mélyebb re terjed a daganat az alaphártya alatt , illetve 

minél szé lesebb a daganatos átalaku lás kiterjedtsége , annál 
gyakrabban forduln ak elő áttétek a méh mellett i kötőszövetben 
és a ny irokcsomókban is. Ebből a szempontból nagyon figye
lemre méltók Takeshima és munkatár sainak ( 10) megfigye lé
sei. A szerzők 20 o lyan esetből , aho l mélybe terjedés mértéke 
kisebb volt, mint 3 mm, de a szé lesség i terjedé s meghaladt a a 
7 mm-t , egyben (5%) a daganat kiújult. Kiterjeszte tt műtétre 
10 esetben kerü lt sor, áttét sem a nyirokcsomókban , sem a méh 
melletti kötőszövetben nem volt. A kiújul ás veszé lyét ilyen 
est:tekben mások is megerűs ílellék ( 14). Takeshima és mrsai

nak ( 10) abba n a csoportjá ban (52 beteg) , amelybe n a mélybe 
terje dés mértéke 3-5 mm között vo lt, de a szé lesség i terje
dés meghaladta a 7 mm-t , a kiúju lás ará nya 3,9%-nak bizo
nyult. N egyvennégy ilyen esetben kiterjesztett műtét és nyirok
csomó eltávo lítás történ t, nyirokcsomó áttétet 4 ese tben talál
tak (9, 1 %), a méh mellett i kötőszövet azonban minden esetben 
daganatmentes vo lt. Nemr égiben Benedet és And erson (30) te
kintették át az iroda lmat, és megáll apították , hogy a méhbe ter
j edés mért éke és a nyirokcsomó áttétek gyakorisága , illetve a 
daganat kiúju lása között egyértelmű összefüggé s van (1. táb/á -
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zat). A méhbe terjedés és a szélességi terjedés mé11éke IAl és 
IA2 esetekben is kórjós lati jelentőségű, jóll ehet a rende lke
zésre álló adatok részletekbe menő kiértékelésre nem adnak 
lehetőséget. A legegyértelműbb adatok az l mm-nél kisebb 
mélység i terjedés esete ire vonatkoz nak. Ezeknél a betegekné l 
a gyógyu lás gyakorlat ilag 100%. 

/. táblázat. A mélybeterjedés mértéke és a nyirokcsomó áttétek, illetve kiújulás 

közötti összefüggés Benedet és A11derso11 (30) adatai alapján. Az 1970--1993-as 

irodalmi adatok elemzése. 

Stádium Mélységi Esetszám NYCS 

IAI 

IAI 

IA2 

terjedés 

< I mm 1428 

1-2,9 mm 941 

3-5 mm 422 

NYCS nyirokcsomó 

eltávolítás 

292 
414 

219 

NYCS 

áttét 

Kiújulás 

1 (0,3%) 5/ 1 (0,3%) 

8 (1,9%) 15/5 (0,5%) 

17 (7,8%) 18/ 10 (2,4%) 

AZ. ÉRRÉSEK BESZŰRTSÉGE Az érrések beszűrtségének aránya lA 1 
(4,5-29%) és IA2(11 ,1-4 6,7%) esetekben az irodalmi adatok 
szerint nagyoD különböző, ami mutatja , hogy az érrésekben a 
daganatsejt ek kimutatása nem könnyű ( 14). Az azonban jól lát
ható, hogy miné l mélyebbre terj ed a daganat , anná l gyakrab
ban kerü lnek ráksejtek a nyirok- és vérérrésekbe. Ha a daganat 
1 mm-nél nem terjed mélyebbre, az érrések beszűrtsége rend
kívü l ritka (0,8%) annak ellenére , hogy az irodalmi adatok itt 
is nagy szórás t mutatnak (0-8%). A szé lességi terjedé s és az ér
rések beszűrtségének gyako risága közötti kapcsolat nehezen 
íté lhető meg megfelelő adatok hiányában. Vannak azonban 
olyan megfigye lések, melyek utalnak arra, hogy a minél széle
sebb a daganat kiterjedése, annál gyakrabba n fordu lnak elő az 
érrésekben ráksejtek ( 10, 3 1 ). Ebben a vonatkozásban azonban 

még további vizsgálatokra van szükség. 

Az érrések beszűrtségének kórjó slati jelentősége évtizedek óta 
vita tárgyát képez i. A szerzők jelentős csoportja összefüggésbe 
hozza azt a betegség kimeneteléve l és/vagy a nyirokcsomó át
tétek kialakulásáva l (3 1 ), mások azonban nem ( 13). Az ellent
mondó adatok hátterében az lehet, hogy az érrések beszűrtsé
gének valódi gyakorisága nem nagy, és ezért klinikai jelentő

ségüket nehéz megítélni, és nagyon sok eset tanulmányozása 
szükséges . Roman és mtsai (32) próbált ák a daganatsejteket 
tartalmazó érrések számát meghatározn i, és menllyiségi össze
függés alapján vizsgálták az érrések beszűrtsége és a nyirok
csomók érintettsége közötti viszonyt. Ezek a vizsgá latok azon
ban még kiegész ítést igénye lnek. 

AZ. ALAPHÁRTYA ÁTTÖRÉSÉNEK FORMÁJA Kórjóslati értéke nem bizo
nyított. Egyes szerzők szerint az ún . ,,összefüggő" áttörés ese
tén a kórjóslat általában rosszabb ( 4, 16). Mások nem tudták 
igazo lni, hogy kapcsolat lenne az „összefüggő" áttörési forma 
és betegség kimenete le, illetve nyirokcsomó áttétek között 
( 10). Az előzőekben már rámutattunk arra, hogy minél mé
lyebbre terjed a daganat, illetve, minél szé lesebb a daganatos 
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átalaku lás, annál gyakoribb az „össze függ ·" áttörés i forma 
előfordulása. Ez arra utal, hogy nem az „összefüggő" áttörési 
formának, hanem a daganat nagyságának va 1 kórjós lati j elen
tősége, az alaphártya áttörés formájá nak csak közvet ett előre

jelző értéke van. 

A DAGANAT TÉRFOGATA Burghardt és mtsai (33) vetették fel a 
daganattérfoga t klinikai jelentőségét. Pontos mérésekkel meg
határozták a méhnyak laphámrákja inak térfo gatát, és megálla
pították , hogy, ha a térfogat kevesebb, mint 420 111.1113, nyirok
csomó áttétek nem fordulnak elő. Mások nem találtak össze
függést a daganatt érfogat nagysága és a betegség kiújul ása kö
zött, és rámutattak a térfogat mérésének nehézsége ire. A FIGO 
meghatározásában ezért nem is szerepel a té1foga t megliatáro
zása, helyette a mélységi és szé lesség i terjedés mérése szüksé
ges, mely sokka l pontosabbaD végezhető. 

A SEBÉSZI SZÉLEK Ezek kórjóslati fontosságá t nem lehet eléggé 
hangsúlyozni, mint arra a korábbiakban már rámutattunk. 
Morrow (28) kúpkimetszés esetén a mélység i szé l fontosságát 
hangsúlyozza. 

EGYÉB KÓRJÓSLAT! TÉNYEZŐK lA stádiumú méhnyakrákokná l a 
különböző molekuláris jelzők, DNS menny iség (ploiditás) , 
ösztrogén, progeszteron receptorok, szérum SCCA (laphámrák 
antigén, squamous cell carc inoma antigen) értékek stb. kórjós
lati jelentősége nem eléggé mega lapozott , további vizsgá lato
kat igényel. Minden bizollllyal a molekuláris jelzők között 
lesznek olyanok , melyek segítenek a klinikusnak a keze lési 

terv felállításában. 

A KEZELÉS LEHETŐSÉGEI Az JA stádiumú méhnyakrák kezelése 
messzemenően nem egységes, kúpkimetszéstől a kiterjesztett 
méh- és nyirokcsomó eltávolításig változik. Az utóbbiakat in
kább a 60-as, 70-es években alkalmazták, de még ma is végzik. 
Az elmúlt 2 évtizedben azonban a kisebb sebész i beavatkozások 
előtérbe kerültek. Az egyénre szabott kezelés irányzata is kezd 
körvonalazódni. A kezelési terv megválasztásába a beteget is be 
kell vonni, és figyelembe kell venni a beteg korát, terhességi igé
nyét, rák-félelmét, családi rákhajl am lehetőségét, a havivérzés 
formáját és minden rendelkezésre álló kórjóslati tényezőt. 

KÚPKIMETSZÉS A kúpkimetszés az IA stád iumú méhnyakrákok 
kezelésének egy jó l bevált módszere. A sebész i szélek épsége 
azonba n meghatáro zó. Nincs bizonyíték arra , hogy 3 :l egy
szerű méheltávolítás eredményesebb lenne, mint a megfel e lő 

kúpkim etszés, annak ellenére, hogy a kúpkime tszés után na 
gyon ritkán ép szélek esetén is daganatsejtek maradhatnak visz
sza. A kúpkim etszés nagy előnye, hogy j áróbeteg kezelésként 
végezhető, nagyon kis beava tkozás, szövődményei nem jelen
tősek, és a fogamzó képesség megtartható. 

Kúpkimetszés végzésénél a sebészi szélek határozzák meg a 
további teendőket. Ha a sebészi szélek nem megfelelők, azaz a 
kivágás vonalán ráksejtek láthatók, nem lehet biztonságga l 
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megmondani , hogy maradt-e vissza daganat , és, hogy az nem 
mikro szkópo s nagyság ú (,,rejtett ') 18 stádiumú- e. A daganat 

kiterjedt ségé nek (stádium ) pontos ismerete mindig nagyo n 

fontos, és ez a mikr osz kópos méretű 18 stádiumú ese tekre is 

vonatko z ik, annak ellenére, hogy Cirardi és mtsai (34) beszá
moltak csa k kúpkimet szésse l vagy egyszerű méheltávolít ássa l 

keze lt 16 mikro szkópos nagyság ú 1B stádiumú esetrő l, akikn él 

a daganat az S-éves követési idő alatt nem újult ki . A vizsgá lt 

esetek szá ma azo nban nem elegendő megfelelő köve tkezteté
sek levo násá hoz. 

A külső szé lnek van a legkisebb jelentősége, mert a méhnyak 

felsz íne jól vizsgálható . Nem így a belső és a mélység i szél , 
mivel a kimetszés vonala a nyakcsa tom ában és a méhnyak ál

lományában sem ellenőrizhető megfelelően, még ko lposzkó

pos vizsgá latta l sem. A belső szé l területe a sebgyógyu lás után 
a sejtken et vizsgá latok számára hozzáférhető, a mélységbe n 
visszamaradt dagan atsejtek azonban rejtve maradnak. Ezért is 

hangsú lyozza Morr ow (28) a mélységi szé l fonto sságát. Véle

ménye szerint a mélység i szé lnek mindi g épnek kell lennie. 

Mint említettük , nem ál l elég adat rende lkezésr e abba n a vo
natkozásban , hogy a visszama radt lA stád iumú laph ámrák kúp

kimetszés után, a CIN- hez hasonlóan, visszafejlődik-e. Való

színűleg nem is lesz elegendő adatunk , mert, ha a sebész i szé l 
nem ép, általában újabb kúpkimet szést vége zünk. Nem egy 

esetben azonban előfordult, hogy az isméte lten kivágo tt szö

vettani mintában daganatot már nem lehetett látn i. Néhány be
teget nem keze ltek isméte lt kimetszésse l, csak szoros megfi

gye lés alatt tartottak , és rendszeres ko lposzkópo s és sejtkenet 

vizsgá latokat végez tek. A betegek több ségé nél a dagan at ki
újult. Ennek alapján eléggé egységes az álláspon t, miszer int, 

ha lA stádiumú ese tekben a sebészi szél nem ép - ami a válto

zás kora utáni nőknél gya kori - ismételt kúpkimetszés t kell vé

gezni, 4- 6 héttel az előzőt követően. A 4-6 hét várakozás i idő 

elég ahho z, hogy a seb begyógyu ljon, a szöve ti elváltozások 
visszafejlődjenek, és az ismételt beav atkozás t biztonságga l vé

gez hess ük . Ilye n rövid idő alatt a daganat továbbfejlődésének 
kockázata elhanyagol ható. Ez az általános ja vas lat egyedi ese-

A= /A stádiumú 111é/111yakrák kezelése 

tekben módo sítható , pl. ha a külső szé l érintett. Morrow (28) 

sze rint az ismételt kúpkimet szés akkor sem feltétlen szükséges , 

ha a belső szélnél CIN látható, és a méhnyakcsatorn a kapar ék 
negat ív. A mélység i szé l azonban ép legye n. 

Sem az elsődleges, sem az ismé telt kúpkimet szés helyert nem 
helyes egyszerű méhelt ávolítást végez ni, me11, ha kiterjedtebb 

folyamatot - 18 stádium - találunk , a méh melletti kötőszövet 

kiterjesz tett eltávo lításá ra vagy sugárke ze lésre van szükség. A 

kite1jesz tett parametrium eltávo lítás t (parametrect omia) nehe

zebb elvégezni, mint a kiterjeszte tt méhelt ávo lítás!. További 
hátrá ny, hogy a kiterje sztett műtét egy máso dik nagy műtéti 

beava tkozást jelent , melynek szövődményei is gyakor ibbak. 

Ennek ellenére a szerzők töb bsége a kiterjeszte tt műtétet j ava
solja, elsősorban fiatalabb nők esetében , mellye l a ki egészítő 

medence i besugárzás el kerülhető. Ha csak kúpkim etszé st vég

zünk, az első „nag y müté t", az egyszerű méhe ltávo lítás elke
rü lhető. Elfordu l azonban, hogy az első kimetszé s után meg

maradt méhn yak nagyon kicsi , és ezért egy újabb kúpkime t

szés elvégzé se nagyo n körülményes, és nem te ljesen biztonsá

gos . Ilyenkor legtöbbszö r kényt elenek vagy unk az egész méhet 

eltávolítani . Helyesebb azonban eze kben az ese tekben is elő

ször elvégez ni a kúpkim etszés t, a szöve ttani mintát fagyasz tott 

metszet vizsgá latra küld eni, és, ha a folyama t nem több , mint 
IA2, a méheltávolítá s azonna l e l végezhető. Hasonlóképpen já

nmk el akkor , ha más java llat alapján , a kúpkim etszést köve

tően méhe ltávo lítást tervezünk. 

A kúpki mets zés többféle móds zerrel (szike , hurok kimetszé s, 

léze r) végezhető. Az elmúlt két évtizedben a hurokkimet szés 

kerül előtérbe, me11 nagyo n egyszerü, helyi érzéstelení tésben 
is kivitelezhető járóbe teg bea vatkozá ské nt. Az irodalmi adatok 

azt mutatjá k, hogy a megfelelően végzet t hurokkim etszé s 

ugyanolyan hatáso s a CIN és a mikros zkó pos nagyság ú méh
nyakrákok keze lésébe n, mint a szike kúpkimet szés , ezt a néze

tet azonban nem mind enk i osztja (35-36). Fonto s, hogy a ki

metszés egy vágássa l tö11énjék, a darabokban történt kimetszés 

nem megfelelő. A hurokkim etszés végzése gyakorlatot és ta
paszta latot igénye l (4 ábra). Ha úgy tűnik, hogy a hurok eleki-

4. ábra. l-lurokki metszés. Látható, hogy az eltávo lított méhnyakrész nem szabá lyos kúp . Az ábrár Ferdi11á11d Judir kés=ítelle. 

Nógyógyás=ati Onkológia 200/ ; 6:27- 37 33 
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ródáva l a kime tszés csak darabokb an végezhető, sz ike kúpki
metszés t végezz ünk. Ha a hurokkim etszés nehezebben kivite
lezhető anatómiai eltérés, és méhnyak szükület miatt , vagy, 
mert a méhnyak nagyo n kicsi, általános érzéstelen ítés szüksé
ges. Haso nlóan , ismételt kime tszés nél is célszerű a betege t el
altatni . 

A kúpkim etszést követően az épen maradt nyakcsatom át álta
lában kikaparjuk a marad ék daganat kizárása vége tt. A nyak
csa torna kapará s értéke azo nban ellentmo ndásos , nagyon rit
kán kapunk kaparékot , és csak a poz itív eredmé nyt lehet biz
tonságga l értéke lni. Sokan nem is végzi k. Ha a kaparékba n da
ga natsej tek láthatók , 18 stádiumról van szó. 

EGYSZERŰ MÉHELTÁVOLITÁS Rége bben kiterjedten alkalmazták a 
méhnyak JA I stádiumú laphámrákjának keze lésé re, elsősorban 

a vá ltozás kora utáni asszonyokná l és azoknál az ivarérett korú
akná l, ak ik már nem kívánnak szü lni. Az utóbbi időben, ilyen 
esetekbe n is inkább a kúpkim etszést részes ítjük előnyben, mert 
kisebb beava tkozás , és ugya nolyan hatásos. Sevi11 és mtsai ( 14) 
javaso lják, hogy az érrések beszűrtsége ese tén IA I esetekben is 
méheltávo lítás! végezz ünk , ezt a nézetet azonban a legtöbben 
nem osztják. Az érrések beszíirtségének előrejelző értéke, mint 
a fentiekben már em lítettük , nagyon ellentmond ásos . 

IA2 laphám rák esetek ben a kúpkim etszés után gya krabban vé
gez nek méheltávo lítás ! végleges megoldásk ént, elsősorban 

azért, mert az eltávo lított méhben ritkán lehet még daga natsej
teket látni ép sebész i szé lek eseté ben is. Ennek a valószinű

sége azo nban rendkívül kics i akkor , ha az eltávo lított kúpa lakú 
méhnyak rész szöve ttan i feldo lgozása megfelelően megtörté nt. 
Sajnos az ese tek egy részében a szövettani feldo lgozás - első

sorban a szöve ttani laboratóriumok túlte rheltsége miatt - nem 
megfelelő. 

Összegezve azt mondhatju k, hogy laphámr ákolmál a méheltá
volítás nem bizto sít j obb eredmé nyt, mint a kúpkimets zés, vég
zése csak egyé b ja va llat mellett indok olt. A hüvelyi méheltávo
lítás telj esen egyenértékű a hasi méhkivéte llel. 

IA stádium ú miri gyrá kokn ál sokka l gya kor ibb a marad ék da
ganat, még ép sebész i szé lek mell ett is. Ilyenkor indoko lt a 
kúpkim etszést követő méheltávo lítás , melytől csak fogam zás i 
igény eseté n tekinthetünk el, ha a beteg megfelelő köve tése 
mego ldható . 

KJTERJESZTm MÉHELTÁVOLÍTÁS Egység es az álláspon t, hogy az 18 I 
stádiumú méhnyakrákok nál szokvá nyosan végze tt kiterjesztett 
méheltá volításra nincs szükség. A szerzők többsége IA2 esetén 
módosított kiterjesztett méheltávolítás! ja vaso l, melynek során 
a méh melletti kötőszövetnek csak a méh felé eső részét távolít
ják el ( 14, 37). Nem kérdéses , hogy ezze l a míítéttel kitűnő 
gyógy ulási eredmények érhetők el, az esetek messze nagy több 
ségében , ha nem mindig, azo nban túlkeze lést j elent. A méh 
melletti kötőszövet érintett sége ugyani s 0% körü l van. 

34 

KITERJESZTETT MÉHNYAK ELTÁVOLITÁS A méhny k kiterjesz tett el
távolí tása (radical vaginal trac helectomy) egy viszonylag új le
hetőség, me ly a kiterjesztett hüvely i méheltávo lítástól csak 

anny iban különbözik , hogy a méhte stet megmarad (38) . Akkor 
indokolt, ha a fogamzóképességet meg akarjuk tarta ni. Vá loga
tott esetekben jól alkalm azhat ó, a betege k jelentős része terhes 
lett , és azt sikeresen kihordta (39). Mütét ileg a méh nyakat a 
belső méhszáj alatt I cm- rel vágjuk át, és megfelelő nagyságú 
parametriummal együtt távo lítjuk el. A méhtes tet megőrizzük. 

A medencei nyirokc somókat egy idej(í]eg, hastükr özéssel távo
lítjuk el. A mütét pontos j ava llata nem meghatározott. Fiata l, 
még szü lni akaró betegekné l jö het szó ba, ak ikné l fe lmerül , 
hogy a méh mellett i kötőszövetben is vannak ráksej tek. Ennek 
a valószínűsége, mint arra már többször utaltu nk, IA stád iumú 
méhnyakrák ban nagyo n kics i. 

NYIROKCSOMÓ ELTÁVOLÍTÁS A medence i nyiro kcsomó k eltávo
lításá t IA2 stádiumban többen is java solják, mert a ny irok
cso mó áttétek gyakor isága hozzávetőlegesen 2%, az irodalm i 
adatok ban 2-5% között vá ltozik. Itt is felmerü l a kérdés, hogy, 
mondjuk 2%-os gyako riság me llett, erkö lcsi leg elfogadható-e , 
hogy 98%-ban a műtét fe lesleges. Ez különöse n elgo ndolkoz
tató, ha figye lembe vesszük egyeseknek azt a nézeté t, misze
rint nyirok csomó áttétek ese tén a nyi rokcsomók eltávo lításá
nak értéke 50%-os , vagy is csak mind en második ese tben gyó 
gy ító hatású. Úgy tűnik azonban , hogy ez a nézet még nem te
kinthető bizonyítékokra alapozottna k, csak szó rványos megfi
gye lések utalnak rá. Az sem tisztázott, hogy mil yen jelentősége 
van a nyirokcso mók eltávo lításnak mikroszkópos v izsgá lattal 
nem felfedhető nyirokcso mó átté tek esetében, melyek va lósz í
nű leg nem ritkák . Jóllehet, szakavato tt kézben a medence i ny i
rokcsomó el távolítás szövődményei nem jelentősek, de előfor

duln ak, és valószínűleg a szerveze t védekező rendszere vonat
kozásában is van nak enyhe hátrányai (38). 

SUGÁRKEZELÉS Többe n megfigye lték , hogy az lA stád iumú méh
nyakrák helyi sugárkezelésse l - kis vagy r;iagy sugármenn yi
ség-leadású besugárzássa l egya ránt - eredményese n kezelhető 
kü lső besugárzás né lkül is (40-43) . Ennek ellenére a sugárke
zelés nem terjedt el, va lósz ínüleg azé rt, mert a sebész i keze lés 
egyszerű és szövődményei elhanyagol hatók. A sugár keze lésnél 
alkalmazott sugármenn yiség az A-pont ra szám ítva 60-75 Gy. 

A KEZEL!S ÁLTALÁNOS MEGGONDOLÁSAI A méhnyak IA stá
d iumú rákj ána k keze léséné l a következő szempontokat cé lsze
rü figyele mbe venni : 1. Mint minden stádiumban , az IA ese tek
ben is, a betegség mélység ben és szé ltébe n történő terjedése vi
szo nylag szé les határok közöt t vá ltozik , vagyis a daganat tér
fogata ese tenként eltér. 2. A daganatsejtek méhen kívüli terje
dése mindig mikroszkópos vagy még annál is kiseb b nagy ság
rendü , mely csak szöve ttani , illetve moleku láris vizsgá latokka l 
állllpítható meg. Ezért minden olyan tényező, mely a daganat 
biológiai vise lkedésének mutat ója, és ese tleg utal arra , hogy a 
daganat már túlterjedhetett a méhe n, komo ly klinikai jelentő

ségg el bír. 3. Nem ismert a mikroszkó pos nagyságrendű átté-
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tek (ny irokcso mó, méh melletti kötőszövet) klinikai jelentősé

ge, vajon azo kat a szerv eze t elpusztítja vagy növeke dnek . 4. 

IA I stádium ban a mikro szkó ppal kimutatható nyirokcso mó át

tétek gyakor isága keves ebb , mint 1 %, a méh melletti kötőszö

vetbe szalagba n pedig gya korlatilag nem keletkezik áttét. A 
mélybeterje dés mértéke it1 is kockáza ti tényező. Ha a daganat 

1 mm-n él nem jut mélyebbre , azt mondh atjuk , hogy a betegség 

nem terjed túl a méhnya kon . A szé lesség i terj edés is mind en bi

zonnyal kórjós lati jelentőségű. Az érrések beszűrtségének kór 

jelző értéke vitatott, vannak azo nban, akik kockáza ti tényező

nek tartj ák. Más olyan tényezők, be leértve a molekuláris jelző

ket is, melyek a kezelés meghatározá sában hasz nos íthatók len
nének, nem állnak rendelkezés re. 5. IA2 esetekben a medencei 

nyirokcso mó áttétek gyakor isága 2-3%, a méh mellett i kötő

szöve tbe n pedig elenyésző gyako riságga l láthatók daga natsej

tek. A szé lesség i terje dés nagysága ebben a csoportban is jelen

tősséggel bír. Az érrése k beszűrtsége és a mo lekul áris jelzők 

kórjós lati értékének eldöntése még további vizsgá latokat igé

nye l. 6. Elfogadható-e etika ilag, hogy 100 esetbő l 97-98-ban 
feles leges nyirokc so mó eltávo lítást végezzü nk annak érdeké

ben, hogy 2-3 esetben a mikr oszkópos nagyságú daganatot tar
talmazó ny irokcsomókat kivegyü k. 7. A hely i kiújulások kór

jós lata általába n rossz, korai ese tek azo nban, kü lönösen, ha a 
kiújult daganat középen helyezke dik el , jelentős számb an ered

ményese n gyógy íthatók. 8. Nincs bizonyíték arra, hogy az egy 

szerű méheltávo lítás hatásosab b lenne, mint a megfelelően el
végzet t kúpkimetszés. 9. Ann ak sincs jelentősége, hogy a méh

eltávo lítás milyen módo n történik (hasi. hüve lyi. hastükrö zés
se l vagy hastükr özéssel seg ített formába n). 10. Az egyszerű 
méhe ltávol ítás nem seg ít a méhen túlterjedt áttétek kezelé

sében , a meden ce i nyirokcso mók eltávo lításáva l kiegészí tett 
egyszerű méhe ltávolítás után a méh melletti kötőszövet pedig 

érintetlenül vissza marad. 11. Módosított kiterjesztett méheltá

vo lítássa l a méh melletti kötőszövet medencefal i részé t nem tá
vo lítjuk el. 12. Miné l kiterjes zte ttebb a sebész i beava tkozás , 
annál gya korib bak és súlyo sabba k a szövődmények. 13. A pe

tefészkek , illetve a függe lékek kivéte le nem befo lyáso lja a kór

lefo lyást , még mirigyrá kok esetében sem. 

JAVASOLT KEZELÉS Az IA stád iumú méhnyakrák kezelést cé l

szerű az alstádiu moknak megfelelően két csoport ra osztani an

nak hang súlyozásáva l, hogy az als tádiumokon belü li esetek 
koc káza ta sem egységes. A két alstádium - IA I és I A2 - j ólle
het jó keretet ad a kezelés tervezésé hez, az ese tek többségé ben 

a keze lés mindk ét alstádiumb an egyfo rma. Mint mind en eset

ben, itt is töre kedjünk a kezelé st egyé nre sza bottan megvá lasz

tan i az összes rende lkezésre álló kórjóslati tényező figye lembe 
vételével. A dagana t szöve ttani szerkezetének fontos gyakor

lati jelentősége van, mert a laphám és a mirigyhám eredetű rá

kok keze lése bizo nyos fokig más meg ítélés alá es ik. Az IA stá
diumú méhnyakrák javaso lt keze lésé t áttekinthetően az 5. áb
rán mutatjuk be. 

Ha a sebész i szé lek hurok/kú pkimet szés esetén nem CIN vagy 

daganatmentesek, isméte lt kúpkimet szés szükséges, függe tle-
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5. ábra. Az. IA stádiumú méhnyakrák java solt kezelése 

Kúpkime1szés (hurok vagy sz ike) 

1 

Sebé szi szél 

I ------Nem megfele lő 

+ 
Megfelelő -- ---- Ismételt kúpkimet szés 

Laphá~rák ~ Mirigyrák 

+ 
Egyszerű méheltávolítás* 

+ 
Medencei nyirokcsomó eltávolí tás 
magas-kocká zatú IA2 esetekben** 

IAI s+d ium IA2 st+dium ~ 

További keze lés ..._ Alacsony-kockázat Magas kock ázat 
nem szükséges .L 
(egyszerű l 
méheltávolítá s 
csak társjava llatok 
ese tén) 

Mede ncei nyirokcsomó 
eltá volítás** 

+ 
Egyszerű méheltávolítás 
csak társjava llal ese tén*** 

• Kúpkimelszés e1,,yedi mérlegelés alapján , ha a beteg még szülni akar. 

** Dagana tos medencei nyirokcsom ó esetén a főerek körüli (paraaortá
lis) nyirokc somók eltávolítása is szükséges. 

*** Nincs bizonyíték, hogy a módo síto tt kiterjes z1en méheltávo lítás ered
ménye sebb , mi nt az egyszerű méheltávolítás. • 

nül attól, hogy IA I vagy IA2 esetekről van-e szó. Ez azért fon

tos, hogy kizárjuk arn1ak lehetőségét, hogy a vissza maradt méh
nyakb an nincs-e olyan fokú daga natos burján zás (181 eset) , 

melyet már kiterje sztett méheltávo lítássa l szoktunk keze lni. Az 

ismételt kúpkimet szést minden ese tben el kell végez ni, mielőtt 

bármi lyen más keze lést, pl. méheltávo lítást végez nénk. 

IAl STÁDIUMÚ LAPHÁMRÁK Az [A I stádium keze lése eléggé egy

séges. Ált alánosan elfogadott, hogy egy megfelelő hurok/kúp
kimetszés teljese n elegendő, egysze rü méheltávo lítás ra csa k 
egyé b j ava llat esetén kerűl sor. A kiegészítő java llatok közül a 

méh egyé b eltérése i, vérzészava rok, rák-fé lelem (carcinofó

bia) , életkor, változáskor előtti vagy utáni állapot és a beteg kí

vánsága a legfo ntosabb. Fiata l, még szü lni akaró nőknél a méh

megtartó keze lés és megfelelő követés telje sen elegendő, idő

sebb, a változás korán már túl lévő asszo nyok nál, gya krabb an 

kerü l sor méheltávolítá sra, már csa k azért is, mert a sorvadt 
méhnyak megfelelő kúpkime tszése sokszo r neh ézkes . A méh

eltávo lításnak mind egy ik formája egyformán hatásos, és nincs 

szükség az épnek látszó petefészkek eltávo lítására. Ez utó bbi

akat csak egyéb ok miatt kell kive nni . A nyirokcsomó k eltávo
lítása nem indokolt , az áttétek veszé lye kevesebb, mint 1 %. 
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IA2 STÁDIUMÚ LAPHÁMRÁK Ellentétben az IA I esetekkel , az IA2 
stádium kezelése ellentmo ndásos. Az többé-kevésbé elfoga
dott , hogy a megfelelő hurok/kúpkime tszés és az egyszeríí 
méhelt ávolítás ezekben az esetekben is egyformán hatásos. 
Ezért általános vélemény, hogy fiata l betegeknél, különösen 
terhesség i igény esetén, a hurok/kúpkimet szés teljesen megfe
lelő. A beteg folyamatos ellenőrzése azonban fontos. Méhe_ltá
volításra ezekbe n az esetekben is csak az JA I stádiumn ál fel
sorolt társjava llatok esetén kerül sor. Az egyszerű méheltávo lí
tás bármelyik formáját végez hetjük . Nincs adat , mely azt iga
zolná, hogy a kite rjesz tett vagy módosított kiterje szte tt méhe l
távo lítás hatáso sabb lenne, mint az egyszer íí méheltávo lítás, 
jó llehet a módosított kiterjesztett méheltávo lítást sokan végz ik. 
A petefészke k eltávolítá sa csa k egyéb j ava llat esetén szüksé
ges. A legtöbb ellentmondá s a nyirok csomók eltávo lítása körü l 
van. Ennek elvégzése a sebész döntése, általában egyed ileg 
mérlegelendő a rendelkezésre álló kórjóslati tényezők alapján. 

Az IA2 esete kben célszerű lenne egy alacsony és egy magas
kocká zatú csoporto t elkülönít eni, de ilyen megá llapodás nincs. 
Ennek megfelelően a két csoport meghatáro zása is várat magá
ra. Ez persze szemlélet kérdése, mert ha ténylegesen igazo lha
tó, hogy az 1A2 esetek két csoportra oszthatók, akkor az be
épülhet a FIGO stádium beosztásba. Mégis a kórjós lati ténye
zők alapján, elsősorban a mélység i és szélesség i terjed és tény
leges mértéke alapján , egyedi leg mérlege lhetünk , és jó megkö
ze lítésse l elkülöníthetjü k azokat az eseteket, melyeknél a daga 
nat méhnyakon túlra terjedésének veszélye elenyésző (ala
csony-kockázatú esetek). 

MIRIGYRÁK A méhnyak lA stádiumú mir igyrákjai esetén általá
ban indoko lt a kiegészítő egyszerű méheltávo lítás, mert megfe
lelőnek ítélt kúpkimet szés esetén is maradhat vissza daganat, a 
betegség többgócúsága miatt. A kiújulás veszé lye, tehát kúpki
metszé s esetén mindig fenná ll. Fiatal, még gyermeket akaró 
nőknél egyedi esetekben megelégedhetünk a kúpkimetszéssel és 
megfelelő ellenőrzéssel. A beteget azonban minden esetbe n fel 
kell világos ítani, hogy a kúpkimet szés még nem biztosítja, hogy 
nem maradtak daganatsejt ek a megtartott méhnyakban . A keze
lés megvá lasztásá t a beteg bevonásáva l, közöse n kell eldönteni. 

KÖVET~S A betegek megfelelő ellenőrzése minde n esetben szük
séges . Az első két évben 3 hónaponként , a második két évben 
hathónaponként, attól kezdve pedig évente java solt ellenőrző 

vizsgá latot végez ni. Kúpk imetszés után sejtk enet és kolposz
kópo s vizsgá lat is indokolt . Méheltá volítás után a sejtkenet 
vizsgá lat je lentősége háttérb e szornl, mert a hüve ly j ól látótérbe 
hozható . Ha a hüvely Lugo l-oldattal jó l festődik, a VAIN vagy 
rákos elváltozás gyakorlat ilag kizárható. Bármilyen elváltozás t 
ta lálunk, annak azonnali tisztázása elengedhetetlenül fontos, és 
rendszerint kimetszés! és szöve ttani vizsgá latot is igényel. A hü
velyi ultrahang és a daganatjelzők (pl. SCCA} vizsgá latának he
lye nem meghatáro zott. Képalkotó vizsgálatot álta lában csak ta
pintható elváltozás esetén végzünk. Mirigyrák esetén, ha csak 
kúpkimetszést végeztünk , a nyakcsatorna teljes hosszá nak sejt 
kenet vizsgá lata különö sen fontos. 
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ÖSSZEFOGlAlÁS Az IA stádiumú méhnyakrák meghatározása 
még mindig kissé ellentmondásos, ennek ellenére a jel enlegi 
FIGO beosztás egy j ó kerete t ad a továb bi tanulmán yok végzé
séhez (44). Az IA I stádium kezelése viszony lag egység esebb, 
ezekben az esetekben a daganat méhnyako n túli terjedé séve l 
gyakor latilag nem kell számolni. Szerencsére az esetek túlnyo
mó többs ége ebbe a csoportba tartozik. Az IA2 stádiumban már 
előfordul, hogy a ráksejtek a méhnyakon kívül is kimutath atók, 
ezen esetek >98-99%-ában a medencei nyirokcsomók ban . A ke
zelés is ennek megfelelően sokkal ellentmondá sosabb, és a kúp
kimetszéstől a kiterjesztett műtétig változik. Fontos azonban , 
hogy az alstádiumok csak irányvonalat je lentenek, a keze lést az 

összes kórjóslati tényezők figyelembe vételéve l egyedileg kell 
meghatározni. A legfontosabb előrejelző a mélység i és a széles
ségi terjedés tény leges mértéke . Az érrések beszürtségének kór
jós lati jelentősége nem egyértelmű. A molekulá ris jelzők még 
kutatási szinten vannak , a klinikai gyako rlatban nem épültek be. 
A kórszöve ttanász szerepe meghatározó, az eltávo lított méh
nyakrész megfele lő feldolgozása alapvető jelentőségü. Az IA 
stádiumú méhnyakr áko s betegek túlnyomó többsége tünetm en
tes, a betegség szűrés során kerül felismerésre . 
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