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A szerző kitűnően fogla lj a össze a manapság is számos vitának 
helye t adó betegség nek , a szeméremtest hámbeli laphámrákjá
nak - a vulva intraepithelialis neoplas ianak (VfN) - kérdéskö
rét. A köz leményben a VIN klinikumában és keze lésében 
összegyű lt tapasz talatoka t állítja szembe a betegség bio lógiai 
viselkedésé re vonatkozó tudományos eredményekkel. 

Kiemelendő, hogy a szerző - aki ugyan az angolszász isko la 
képvi selője, ahol a ko lposz kópia elterj edése nem olyan mér
tékű, mint, pl. a német nye lvterületeken vagy hazánkban - köz
leményében több alkalommal is hangsúlyozza a kolposzkópos 
vizsgá lat fontosságá t a VIN kórismézése és keze lése során. Rá
mutat arra, hogy a kolposzkópos vizsgá latnak az egész szemé
remtes tre és a végbélnyílás körüli területre is ki kell terj ednie. 

A köz leménybe n sz intén nagy hangsúlyt kap az a tény, hogy a 
VfN3 mellett ész lelt ún. ,,rej tett" korai rák igen magas arány
ban (20%) mutatható ki. Ez a tény felhí vj a a figye lmet a szö
vettani vizsgá latok elengedhetetlen voltára, valamint arra, 
hogy a szövetpusztító keze lés i módszerek (mint , p l. a lézergő

zölögtetés) nem feltétlenül tekinthető a VfN legjobb kezelés i 
módjá nak . A szerző mege mlít i ugyan a lézerkezelés előtt el
végzendő, ún. ,,fel térképező kimetszés t" (,,mapp ing biopsy"), 
de ez a fajt ájú szöve ti m intavé tel nem tekinthető olyan értékű
nek, mint a sebész i kimetszésse l nyert szöve tmint a, ahol az el
változás minden részé t górcső alá lehet venni . 

Összességé ben elmondhat ó, hogy a cikk útmutatást ad a VIN
ben szenvedő betegek ellátására. A kezelés során fel kell hasz
nálni a nagy ese tszámot felvonulta tó tanulmányok eredmé 
nye it, de végeredményben egyé nre szabott keze lést ke ll alkat-
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mazn i. A YfN-ben szenvedő beteg sz ínvonalas ellátása érdeké
ben meg kell találni a helyes egye nsúlyt a szervkímélő és a ki
terjesz tett műtéti mego ldások közö tt. 

ÖSSZEFOGLALÁS A szeméremtest hámbeli laphámrákja (vu lva 
intraepithelialis neop lasia, VIN) számos szempontból az el
lentmondások betegsége . Sokformájú klinikai megje lenése, bi
zonytalan és vá ltozó kórok tana, a kiúju lás gyako risága és bizo 
nyos ese tekben a keze lés során felmerü lő nehézsége k miatt a 
VIN folyamatos kihí vást j elent a nőgyógyászok számára. Je
lentősége döntően az általa okozo tt panaszokban rej lik, illetve 
abban, hogy szeméremtestrákká, azaz az alaphártyát áttörő da
gana ttá képes fej lődn i . Rége n számos elnevezésse l illették, 
mely meglehetősen zavarta a táj ékozódást. Ezért egy egységes 
felosztás került bevezetés re, mely magában foglalj a az elsza
rusodó (VfN 1-3) és az el nem szarusodó (Page t-kór és a 
me lanoma in situ) formákat is. A VfN biológiai viselke dését il
letően ellentmondók a vizsgá latok adatai. Sokak szerint , pl. a 
VIN I az esetek nagy többségé ben nem is tekinthető hámbeli 
laphámr áknak . A keze lés i iránye lvek sem egységese k, a lehe
tőségek a tünetmentes elvá ltozáso k szoros megfigyelésétől a 
szöve tpusztító elj árásokon (lézergőzö lögtetés, fagyasz tás) és a 
gyógysze res kezeléseken keresztü l a csonkító műtétekig (sze
méremtest-eltávo lítás) terjednek. A szövetta ni vizsgá lat fontos
ságát nem lehet eléggé hangsúlyozn i, mert az elváltozás gyak
ran (20%) társu l klinika ilag nem felismerhető - ,,rejtett" - ko
rai rákka l. A VIN3 megfelelő kórismézéséve l és keze léséve l a 
szeméremtestrák kialakulása sok esetben megelőzhető. A be
tegség szűrése nem megoldott . A keze lt betege k megfelelő 

szakember által végze tt folyamatos ellenőrzése a beteg egész 
életébe n szükséges. 

Kulcsszavak szemé remtest hámbeli laphámrá k, VIN , vulva 
intraepithelialis neoplas ia, lézerkeze lés, sebész i kimetszés , rej
tett szemé remtestrák, nyomonkövetés 

BEVEZrns A szeméremtest hámbeli laphámrákja (vu lva intra
epithel ialis neoplas ia, YIN ) sokformájú klinikai megje lenése , 
bizonytalan és változó kóroktana, a kiúju lás gyakorisága és bi-
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zonyos esetekben a kezelés során felmerülő nehézségek miatt 
folyamatos kihívás t jelent a nőgyógyászok számára . A VIN-ben 
szenvedő betegek az orvosi szakma számos képviselőjébez for
dulnak betegségükke l, és az orvosok is mind különbözőképpen 
világítják meg az állapotot. A VIN jelentősége döntően az általa 
okozott panaszokban rejlik , illetve abban, hogy szeméremtest
rákká , azaz az alaphártyát áttörő daganattá , képes fejlődni. 

Az lnternational Soc iety for Study ofVulvovagina l Diseases és 
az lnternat ional Society of Gynaeco logical Pathologist s egy
aránt hangsúlyozta a korábbi , megtévesztő elnevezése k meg
szüntetésé nek fontosságát, és a VTN-nek, mint egyedü li kifeje
zésnek a beveze tését. A VIN magában fog lalja az elszarusodó 
és az el nem szarusodó formákat (/. táblázat). Az utóbbiho z 
tartozik a Paget-kór és a melanoma in situ is. Az el nem szaru
sodó elváltozásokka l a je len közlemény keretében nem fogla l

kozunk . 

/.táblázat. A szeméremtest hámbeli daganatainak (vulva intraepithelialis neo

plasia, VTN) felosztása 

A szeméremtest laphám eredetű hámbeli daganatai 
VfN I enyhe-fokú rendellenesség 
VIN2 közepes-fokú rendellenesség 
VT 3 súlyos-fokú rendellenesség (carcinoma in situ) 

A szeméremtest nem laphám eredetű hámbeli daganatai 
Paget-kór 
Melanoma in situ 

Három évtizeddel ezelőtt a VTN ritka betegség volt, ame ly fő
ként az élet késői szakasza iban j elentkezett. Azóta a beteg ség 
előfordulási gyako risága - különös tekintettel a fiatalabb kor
osztályra - jelentősen megnőtt (1-3). Osztályunkon a VTN-ben 
szenvedők átlag életkora 52,7-rő l 35,8 évre csökkent (1. ábra) 
(2). A VIN gyakoribb előfordulása párhu zamot mutat a méh
nyak hámbeli laphámrákjá nak (cervicali s intraepitheli alis neo
plasianak, CIN) gyakoribb előfordulásával , és összefüggésbe 
hozható a nemi élet megvá ltozott szokása iva l, a hum án papil
lomavírus (HPV) fertőzések és a dohány zás elterje déséve l. 
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/. ábra. A betegek átlagos életkora a VIN3 kórismézésekor 

(Jones and Rowan. Obstet Gynecol 1994; 84:741, engedéllyel) 

KLINIKAI KÉP A VTN-ben szenvedő nők leggyakra bban szemé
remtesti viszketésre, érzékenységre , duzzanatra és fájdalmas 
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közösül ésre pana szkodnak . A betegség gya kran összetéveszt
hető gombás fertőzéssel (candidia sis), illetve, amennyibe n nö
vedékek is j elen vannak , a hegyes függö llye l (condylomato
sis). A betegek 20%-a azonba n pana szmentes, s az elváltozás 
csak a nőgyógyászati vizsgá lat során kerül felismeré sre. Az is 
gyakran előfordul, hogy a beteg későn fordul orvos hoz. 

VIN3 esetében a klinikai kép különö sen vá ltoza tos lehet. Ezek 
az elváltozások a szabad szem számára nem mindig láthatóak, 
de kolpo szkóppal (vulvoszkóp ia) vagy egy egyszerű nagyító 
használatá val felismerhetők. A nagy ításos vizsgá lat főként 

a kisméretű, többgócú elvá ltozások, a kóros érrajzolatok és 
egyéb rejt ett e lváltozások felismerését segítheti elő, ame lyek a 
korai szövetbetörés első j elei is lehetnek. Nagyítássa l a sza
bálytalan érrajzo lat elsősorban a vöröses elvá ltozásokban vál

hat látható vá, jóll ehet a bőr szaruanyag tartalm a gyakra n kor
látozza a kóros érrajzolat megít élését. A nagy ítás alkalma
zása seg ít továbbá a cé lzott szöve tmi11tavétel tájol ásában is. Az 
5%-os ecetsav alkalma zása bizonyo s esetekben (vöröses elvá l
tozások) ja vítja az elválto zás láthatóvá tételét, máskor viszont 
megzava rja a klinika i képet a klinik ailag nem észl elhető HPV
fertőzések megje lenítéséve l, amelyek klinikai j e lentősége el
hanyago lható. Stefanon és De Pala (4) a szemére mtest nagyí
tásos vizsgá latát , a vulvosz kópiát , nem találták megbízható el
járásnak a magas-fo kozatú VIN-nek a HPV-fertőzés bizonyos, 
klinikailag nem látható (fo ltos) és klin ikailag is megmutatkozó 
(szemö lcsös), formái tól történő elkülönít ésében . Ugyanakkor 
megálla pítják, hogy az eljárássa l a szeméremtesti elválto zások 
jól felismerhetők, és kiterjedé sük megállapítható. A toluid in
kék festés érzékeny eljárás a VIN3 kimutat ására, a szemérem
testi laphámtúlt engés (hyperplas ia) azonban hamis pozitív 
eredményt adha t. 

A VIN a szeméremtest bármel y részé n és a húgycső körüli , il
letve végbé l körü li bőrfelszínen is előforduUiat. Az elváltozás 
beterjedhet a végbélnyíláson belülre a végbé lcsato rnába (cana
lis analis) és a hüvelybe, és kiterjedhet a far és a csípő szom
szédos területeire. Az elvá ltozás lehet festékes, vörös, fehér, 
vagy kevert színű, lehet lapos, dudoro s (papul aris) vagy sze
mölcsös. Fiatalabb korban gyakrabb an találkozu nk több góc
ban elhelyezkedő elváltozásokka l, míg az egygóc ú elhelyezke

dés az idősebb beteg ekre jellemző. 

A VTN-ben szenvedő betegek 50%-ának kórtörténetében szere
pel korábbi vagy egyidejűleg fennálló, a nemi szerve k más te
rületén előforduló hámbeli elváltozás, leggya krabban CIN. 
Ezért a VTN kórismézésekor az alsó nemi szervek egész terü
letét és a végbélkörüli tájéko t is alaposan meg kell nézn i kol
poszkóp pal, és fontos a méhnyak sejtk enet vizsgá lata is (2, 6). 

A legjelentősebb elváltozások kimet szése helyi érzéstelenítés
ben, 4 mm-es, ún. ,,átlyukasztó" (,,punch ') kimet szés formájá
ban végzendő el. Kiterjed t elváltozáso k esetében több szörös, 
úgyneveze tt feltérképező (,,mapp ing") szöve tmintav étel vég
zése szükséges. A kimet szés előtt végzet t fénykép felvétel vagy 
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az elváltozás leraj zo lása seg ítséget nyújth at a k iterjedt, a nehe
zen kezelhető vagy a kiújuló ese tek kezelése során. A próbaki
metszésse l igazo lt VIN ese tek 18-22% -ában a műtéttel eltávo
lított szövetmint ákban „rejt ett" ( occ ult) szeméremtestrák fi
gyelhető meg (7-9 ). 

Az immunr endszer ve lesz ületett vagy szerzett csökkent mükö
dése, illetve gyógysze res gátl ása esetén jelentősen mege melke
d ik a nemi szervek rákelőző állap ota inak és rossz indu latú da
ganata inak e lőfordulás i gyakorisága. Számos tanulmányban 
beszámo ltak a szeméremtestrák gyakori előfordulásáról szerv
átültetésen átese tt, immun gátolt betege k, illetve szé tterjedt lu
pus eryth ematosisban szenvedők ese tében ( 10- 12). Egyes ta
nulm ányok a VfN-betege k körében magasabbnak találták a 
HIV-fertőzés előfordulási gyakoriságát. A szeméremtestrák 
gyakoribb előfordulásáról HIV be tegség ben szenvedők eseté
ben ugyan nem szá moltak be, a megfigye lés i idő azo nban még 
túl röv id ( 13). A dohányzás és a VTN3 között egyértelmünek 
tűnik az össze függés, amit azzal magyaráznak , hogy a dohány
zás immunr endszert gátló hatása miatt a lappangó HPV törzsek 
oszt ódni kezdenek ( 15) . 

KÓRSZÖVETTAN A VIN szöve ttani felosz tása hasonló a CIN
éhez . A hagyo mányos szöve ttani leírá s szerint VIN I alatt a lap
hám alsó harmadra korlátozódó rende llenessége t értjük, VIN 2-
nek az alapi kétharmad ot érintő elválto zást nevezzük, míg, ha 
az elváltozás a felső harmadr a is ráterjed vagy a hátm éteg tel
j es vastagság át elfoglalja, VIN3-ról beszé lünk, am i tehát az „in 
situ" laphámrákot is magá ban foglalja. A kóros sejt elvál tozá
sok mértéke a VIN súlyosságá nak (grading) meg ítélése szem
pontjából fontos. 

A VIN I e lváltozásnak folyamatos áta lakulása VlN3- má - el
lentétben a C rN I-CIN3-mal - még nem nye rt igazo lást, így a 
VIN fentebb leírt fe losztásá t, azaz a VIN 1-et, VIN2-t és VfN3-
at, a hámbeli elvá ltozáso k különböző formá inak tekintjük . 

A bőrfiiggelékek az esetek mint egy felében érintettek, a bőr

fiigge léke kbe való terje dés mértékét illetően pedig az irodalmi 
adatok ellentétesek ( 16- 18). A VIN általában nem terjed a bőr

függe lékek legmélyebb rétegé ig. A szőrrel fedett bőrterü le

teke n ritkán terjed 2 mm-nél, a szőrrel nem fedett terü leteken 
pedig I mm-n él mélyebbre ( 17). Ennek ismerete a léze r keze
lés szempontjából fontos. 

Az utóbbi időben egy felmérés történt, mely azt mutatta, hogy 
a VrN2 és a VIN 3 szöve ttani kórismézésé nek tekintetében a ta
pasztalt kórszöve ttanászok közö tt meglehetősen nagy egye tér
tés volt; nem így a VIN 1 szöve ttani megítélésében, me lyben a 
vé lemények, ismételt vizsgá latok során sem voltak egyezőek 
( 19) . A VIN I szövettani kórisméjét e lővigyázatosan kell felál
lítani, mivel a legtöbb esetbe n az elváltozás tulajdonk éppen 
HPV-fertőzést , gyu lladásos vagy következményes (reaktív) el
vá ltozáso kat takar. A VrN I így nem tekinthető rákelőző álla
potnak. A MIB- 1 immun szöve ttani vizsgá lat j ól alkalmazható 
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a VIN súlyossági fokának megá llapításában (20) . A VIN 2 
viszonylag ritkán fordul elő, és a j elenlegi álláspont szerint a 
VIN3-hoz hasonló súlyosságú elvá ltozás nak tekintendő. 

A VTN3-at az alábbi formákra oszthatjuk : szemölcsös (Bowe
noid) , bazaloid (d ifferenciálatlan) és differenciá lt forma. A sze
mölcsös és a bazalo id formák gyakran együttesen fordulnak 
elő, és legtöbbjük HPV-poz itív. A differenciált VIN (egyszerü 
típusú laphámrák) ritkán fordul elő önállóan , általában HPV
negatív, és leggy akrabban idős nőkben látható laphámsej tes 
túltengésse l (squamous hyperplasia) és/vagy Lichen sclerosus

sal társulva . Szoros össze függés t mutat az elszarusodó laphám
rákkal (2 1 ). A j ellegze tes elváltozások a hámréteg alap i réte
gére korlátozódnak , ezért a hagyomán yos VIN 1-3 felosztás 
differenc iált VfN esetén nem alkalm azható. Egyesek azt is 
megkérdőjelezik, hogy a differenciált VIN besoro lható -e a j e

lenlegi VrN osz tályozásba (22). A HPV j elenlétét a szemölcsös 
és a bazaloid VIN 3 esetek 60-90%-ában mutatt ák ki, melyek 
több, mint 80%-a a HPV 16-os típusát tartalmazta (23-2 5). 

A daganatnak egye tlen sej tbő l történő keletkezésé t (monok lon
alitást) a laphámrákok alapvető jellemzőjének tartják, és a CrN 
és VrN eseteiben is igazo lták (26-27). A V IN többgóc ú megje
lenése alapján azonban felmerül a több sejtből va ló kiindulás 
lehetősége is, ami felveti, hogy többsejt -kiindulású (po likloná
lis) elvá ltozások is előfordulnak. 

A daganatképződés kulcsa az érképződés, az ún. érképzűdc::sl 

mutató daganat forma (ang iogenetic phenotype) kialaku lása . A 
VrN I és 2 elváltozáso kkal összehasonlítva , a VIN 3 elváltozá

sokban a kóros hám alatt egy sűrű, hajszá leres érhálózat lát
ható, és egy érképző peptid , az érbelhártya-növekedés i tényező 
(vascularis endothe lialis növekedés i faktor, VEGF ) is fokozot
tabban fejeződik ki (28) . 

Bár a CIN és a VIN szövettan i besorolása sok hason lóságot 
mutat, a különböző súlyosság ú elvá ltozások előfordulási gya
koriságában és klini kai j elentőségében lényeges különbsége k 
varmak. A méhnyakból vett szövetta ni mintákban az alacsony
kockázatú (CIN 1/HPV ) elvá ltozás ok vannak túlnyomó több
ségben, a szeméremtest hámbeli elvá ltozás ainak nagy többsé
gét a VIN 3 tesz i ki. Míg a C IN esetében a biológiai folytonos
ság, a CrN l -től CIN3-ig történő növekedés bizonyítottá vált, 
ugyanezt a VIN esetén mostanáig nem sikerült igazolni. A 
méhnyak laphám rákja inak 90%-ában ClN 3 is kimutathat ó a 
szövettani metszetben, ezze l szem ben a sze méremtest laphám
rákjainak mindö ssze 30%-ában igazo lható a VIN3 je len léte. 
Végül a kezeletlen VIN 3 esetek rákká történő előrehaladása 

évenként lega lább 10% (2), add ig ugya nez az arány a kezelet
len CIN3 esetekben mindössze 2% (29). 

KÓRFEJLŐDÉS A VIN kialakulása egyi ke a nőgyógyászati onko
lógia vitás kérdése inek (30-3 1 ). A kezelési terv kidolgozása 
cé lj ábó l szükséges , hogy a szemére mtestrák kialakulásának 
kockázatát VIN esetében is isme,jük. A 60-as éve kben az ösz-
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szegyült klinikai megfi gyelések alapján egyértelműen kiala
kult az az álláspont , hogy a VIN3 a szeméremte strák előalakja, 

vagy is rákelőző állapot (32-34) . Ez a nézet azonban - párhuza
mosan a VIN-nek 1970-es évektől megfigye lt gyakoribb elő

fordulá sáva l - vá ltozott. Ennek számo s oka van. Mindenek
előtt több tanulm ány a VIN „alacsony növekedési (progresz
sziós) arányát" igazolta ; megközelítően 2-4% alakult át szemé
remtestrákká (35-40) . Meglepő, hogy csak manapság vált elfo
gadottá az, hogy ez az „alacsony növekedés i (progr essz iós) 
arány" nem a VIN növekedési, rákká történő átalakulási képes
sége miatt van, hanem a kezelés következménye. A kezelésse l 
ugya nis az elvá ltozás t, mielőtt rákk á alakulna, eltávolítjuk. To
vábbá számos szöve ttanilag igazo lt VIN3 visszafej lődését 

megfigyelő tanulm ány j elent meg, amelyek szintén megkérdő
j elezték, hogy a VIN valóban egy rákelőző állapot. A VIN-ben 
szenvedők és a szeméremtestráko s betegek átlagos életkora 
között 35 év különbség van, ami kizárni látszik a két elválto 
zás közö tti ok-okozat i összefüggést. Mára tisztáztá k, hogy a 
szeméremtes trák a VIN 3 felismerését illetve keze lését köve
tően átlagosa n 10 éven belü l alakul ki (2, 6). Figye lemre méltó, 
hogy a hetvenes évek ben számos szerző feltette a kérdést, hogy 
mi lenne a kimenetele annak, ha a VIN3 elváltozásokat keze
lés nélkül követnénk nyomon az évek során (43-44) 

A VIN RÁKÁTALAKULÁSI KÉPESSÉGÉNEK SZÖVETTANI BIZONYÍTÉKAI A 
VIN a szeméremtes tráko k mintegy 30%-ában mutatható ki, 
közve tlenül a rossz indulatú elvá ltozás mellett, ami az ok-oko
zati viszonyt támaszthatja alá (45). A korai stádiumban lévő 

daganatok pedig általában V IN3 elvá ltozás területén alakulnak 

ki (46). Számos tanulm ányban felhívták a figyelmet azokra az 
esetekre, ame lyekben a próbak imetszés csupán VIN3 -at muta
tott ki, de az ezt követően eltávolított elvá ltozás szövettani 
metszeteiben már „rejtett " korai sze méremtestrákot is találtak. 
A „rejtett rákok" előfordulásának gyakori sága (18-22 %) meg
fonto lásra ke llene kész tesse azokat, ak ik lézergőzölögtetést 

vagy egyé b szöve tpusztító keze lést a lkalmaznak (7-9). 

Mint említettük, a VIN 1-3 szövettani osztályozása magában hor
dozza a folytonosság elvét , amelynek értelmében a VIN végül 
akár szeméremtestrák kialakulásához is vezethet. Ilyenfajta foly
tonosságo t a gyakorlatban nem lehetett igazo lni, és az is ritkán 
bizonyítható, hogy a VIN 1 elvá ltozás VIN3-má fejlődik (47). 

KLINIKAI MEGFIGYELÉSEK Az irodalomban igen kevés keze letlen 
VIN3 esetről számo ltak be. Ezek egy részében az elvá ltozás 
rákká alakult, míg másokná l a folyamat magától v isszafejlő

dött . Évt izedekig fennálló VIN3-at - ellentétben például a 
CIN3-mal - eddig még nem írtak le. A magától visszafej lődő 

VIN3 form ák főleg fiatal életkorb an fordultak elő, míg a rákká 
áta lakulóka t általában a 30-as 40-es éve ikben járó betege kben 
írták le (2). 

A VIN RÁKKÁ TÖRTÉNŐ ÁTALAKULÁSÁNAK KLINIKAI BIZONYÍTÉKAI 

Az első, 30 éven fe lüli, keze lésben nem részesülő VIN3-ban 
szenvedő betegeket vizsgá lt tanulm ányban 5 középkorú beteg-
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ről számoltak be. A folyamat mind egy ikben nyolc éven belü l 
rosszind ulatúvá vált (48) . Mind az öt esetben az alsó nemi 
szerve k más rosszindu latú daganata is előfordult, négy beteg 
kismedence i sugárkezelést kapott. Egy másik tanulmán y 1994-
ban két, egyé bként egészséges, 30 év körüli, nem keze lt VIN3-
ban szenvedő betegről adott hírt , ak iknek kórtö rténetében nem 
szerepelt más kockázati tényező, és akiknél szeméremtestrák 
fejlődött ki (2). Továbbá néhány olyan esetta nulm ány is talá l
ható az iroda lomban, amelyekben keze letlen VIN3 esetek 
rosszindulatú átalakulá sát írták le ( 49-50) . 

Egy közelmúltban közzétett összefog laló közle mény 1970 óta 
megje lent 22 olyan tanulm ányt elemzett, aho l 25-nél nagyobb 

esetszámban közöltek kezelt VIN3 eseteke t. Ezen esetek 2-
5%-ában (0- 10%) alaku lt ki laphámrák a nyomonkövetés idő

tartam a alatt (51 ). Ez tízsze r magasabb, mint a CIN megfe
lelő keze lését követően kialakul t méhnyakrákok aránya (29). 
Ez a tanulmány megcáfo lta azt az elképze lést, ame ly szerint a 
VIN jel entkezése és a sze méremtestrák kialakulá sa között el
telt átlagosan 35 év kizárná az ok-okozati összefüggést , mivel 
a közleményben szereplő VIN3 mia tt keze lt esetek 93%-ában 
a szeméremtestrák 10 éven belül alakult ki (5 1 ) . A rossz indu
latú folyamat kia laku lásáig elte lt idő hasonló a VIN miatt ke
ze lt és a keze lésben nem részesülő betegek esetében. Ez azt is 
j elentheti , hogy némely VIN-ben szenvedő betegné l a keze lés 
nem volt megfelelő . Másrészről a VIN kiújulásá t, illetve a 
szemére mtestrák kialakulását o lyan esete kben is leírták , ami
kor a VIN kimetszése az épben történt, ami viszont arra utal, 
hogy az érintett magas kockázatú területen új VIN, illetve rák 
alakult ki. Fontos tudni, hogy az idő múlásáva l növekszi k a 
VlN3 kiterjedése és ezze l párhuzamosan a rossz indul atúvá vá

lás esé lye (52). 

Jelenleg nincs bizonyíték arra nézve, hogy a többgóc ú VlN
nek nagyobb lenne a rákátalakulá si hajl ama, mint az egygócú 
elváltozásoknak (53) . Nincs bizonyíték arra nézve sem, hogy a 
szemé remtesten elhelyezkedő elvá ltozás színe alapján köve t
keztetni lehetne rossz indulatúvá válás kockáza tára . 

A legutóbb i tanulm ányok az 50 év alatti nők szeméremtest
rákjának feltűnően fokozódó gyako riságá ról számolnak be, a 
VlN3 emelkedő előfordulási gyakori ságáva l egyete mben. Egy 
Új-Zé landban született tanulmán y egy 50 év alatt i nőkből álló 
betegcsoportban 1,8%-ban észlelte a sze méremtest laphám
rákját az 1965-74-es időszakban, míg az 1990-94 -es időszak
ban ugyanez az arány már 2 1 % volt. Az 50 év feletti nők sze
méremtestrák gyakor isága az 1965-74-es és az 1990-94-es idő

szakban egyforma volt. Az 50 év alatti szemé remtestráko s be
tegek 78%-ában észleltek növedékes/bazaloid típusú VIN-t is, 

míg ugya nez az arány az 50 évnél idősebbekben mindössze 
13% volt (54). Ez határozottan azt mutatja, hogy a fiatal nők
ben gyakrabban előforduló VIN összefüggés ben van a fiata l 
nőkben megfigyelhető gyakoribb , VTN-nel társult laphámrák 
előfordulásával. Egy ausztria i tanulmán y hasonló eredménye

ket tett közzé (55). 
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Szeméremt est hámb eli laphámrákja (vulva intraepithe/ia/is neoplasia , V!N): jelenlegi fejlemények 

A VIN VISSZAFEJLŐDÉSÉNEK KLINIKAI BIZONYÍTÉKAI Az 1970-es KIMETSZÉS! MÓDSZEREK Az elváltozás helyi kimetszése a legszé-
években j elentek meg az első esettanulmányok a maguktó l visz
szafejlődő YTN3 esetekről, ami azt az általános felfogást erősí

tette, hogy a VTN általában nem számottevő elváltozás (41-42). 
A YTN visszafejlődése (regressz iój a) jó l körülírt klinik ai körül
mények között fordul elő. Egy mostani tanulm ány nem-fehér, 
30 évnél fiata labb (átlagosa n 19,5 éves) - egy részük terhes 
volt - VIN- ben szenvedő olyan betegekről számol t be, akikb en 
a VTN magátó l visszafejlődött. Ez a fo lyamat átlagosa n 9,5 hó
nap alatt zajlott le. Az elváltozás sok esetben tünetmentes volt, 
és vé let len leletként került felismerésre korábban szemérem
testi hegyes függö ly miatt keze lt betegek ben. A VIN2-3 esete
ket, melyek gyakran tünetmentesek voltak, általában többgócú, 
festékes, dud oros (papularis) elváltozáso kként írták le (56) . Az 
ilyen VTN2-3 eseteket Bowe noid papulosisnak is nevez ik. Az 
irodalomban a Bowenoid papul os ist ugyan j óindulatú elvá lto
zásként keze lik, de elővigyázatosnak kell lenni, mivel egyes 
köz leményekben az e lváltozás rosszindulatú átalakulásá t is le
írták, még nagyon fiatal nőkben is (57). 

KEZELÉS A VlN3 keze lése továbbra is viták tárgyát képezi. A vé
lemények a tünetmentes elváltozások szoros nyomo n követésé
től egésze n az érintett bőrterület eltávolításáig terje dnek (2, 30). 
A szemléletbe li különbségek azt tükröz ik, hogy a klinikusok 
a VIN természetét különbözőképpen ítélik meg, illetve, hogy 
sokan a felesleges és csonk ító műtéteket szeretnék elkerüln i. 
Mindazo náltal a YIN kórtanára, kórfejlődésére és klinikumára 
vonatkozó egyre növekvő tudásanyag st:gítségt:t nyújt a VTN ke

zelésében. Azon esetek kivéte léve l, ahol a klinikai megjelenés 
felveti az elváltozás visszafejlődésének lehetőségét, csak keve
sen javasolják a VIN kezelésére pusztán a nyomo n követést. A 
ritka kivételektő l eltekintve az egyszerű szeméremtest-eltávolí
tást már nem alkalmazzuk, a figye lem inkább a szervmegtartó 
kezelésre összpontosul. A VIN kezelésében meg kell talá lni az 
egyensúlyt a kiterjesztett mütéti megoldás és a szélsőségesen 

szervmegtartó hozzáállás között. Míg az előző igen súlyos mel
lékhatásokka l járhat ( a szemérem testet torzító hegek, a nem i élet 
zavara i, lelki megrázkód tatások), addig az utóbbi esetén a rejt ett 
rák fel nem ismerése j árhat súlyos következményekkel. 

A keze lésnek egyénre szabottnak és amennyire lehetséges, 
szervmegtartónak kell lennie. A keze lés célja a panaszok meg
szüntetése , a rák kialakulásának megelőzése, a szerv károsodás 
elkerülése, a nem i élet szerv i feltételeinek megőrzése. A keze
lés i terv kialakítása kor a házasé let megro mlásának lehetősé

gé t is figye lembe kell venni (58). Ugyancsak figye lembe kell 
venni a beteg életkorát, a nemi életre vonatkozó igényei t, az el
vá ltozás elhelyezkedésé t és kiterjedését, a klinikus felkészü lt
ségét, valamint a rendelkezés re álló műszeres feltételeket. Fia
tal nőbeteg kiterjedt elváltozásá nak keze lése mindenképpen ta
paszta lt nőgyógyász feladata. A keze lés megk ezdése előtt a be
teg figyel mét fel kell hívni az elváltozás kiújul ásának lehetősé

gé.re, a rosszindul atúvá válás (kics iny) esé lyére, valamint a 
rendszeres ellenőrző vizsgá lat fontosságá ra. A kolposzkóp 
használata megnöve li a kórismézés és a keze lés hatékonyságá t. 
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lesebb körben alkalmazo tt keze lés i módszer. Amenny iben a rá
kos elváltozás lehetősége fennáll, csak ez a módszer alkalmaz
ható. A legtö bb VIN-nek mind klinikailag, mind szövetta nilag 
éles határa van az ép bőrterület felé, ezért az úgyneveze tt szé
les kimetszés nem hordoz előnyöket. Az apró, egygóc ú elvál
tozáso k eltávo lításakor is a sebész i eltávo lítás a választa ndó 
módszer. 

A kimetszést felszínesen kell végez ni a bőr alatti kötőszövet 

visszahagyás ával. A sebszélek elsődleges egyez tetéséve l még 
nagyo bb terület kimetszése esetén is kozmetikailag elfoga d
ható eredményt lehet elérni. Finom, 4-0-s, felsz ívódó polyg li
col varrat alkalmazása j avaso lt. Ritkán nyeles lebeny alkalma
zására vagy bőrátültetésre is szükség lehet. A bőr lefej téséve l 
és bőrlebeny beültetésével is j ó eredményeket lehet elérn i. A 
kimetszés elvégezhető lézer re l is, de ez különleges gyakorlatot 
igénye l. 

Az egyszerü szeméremtes t-eltávolítás három évt izede még 
megszo kott keze lésnek számított, ma azo nban kerülendő, 

szerv káros ító eljárásnak tartj uk. Manapság csak idős betege k 
kiterjedt elváltozása inak eltávolítása céljából végezz ük. 

COrLÉZER A lézergőzölögtetés (vaporizác ió) alkalmazásával 
kapcso latosan folyama tosan kétségek merülnek fel. Amennyi
ben a fentebb idézett tanulmányokat, melyek szerint a YTN3 
mellen 20%-ban talá lható kora i rák, tová bbi vizsgá latok is 
megerősítik, a szöve tpusztító eljárások végzése egye tlen eset
ben sem lehetne indok olt (7-9). Ellenőrzött tanulmá nyok hiá
nyában és a VTN sokform ájú ságának ismeretébe n azon ban a 
szöve tpusz tító eljárások gyakorlati alkalmazására továb bra is 
sor kerül. Reid (59-60) leírta a szöve tpusztító lézeres keze lés 
alkalmazásának rész leteit, és kihangsúlyoz ta, hogy „tapasztalt 
kliniku s kezében az eljárás megbízható és elégséges, kevés bé 
tapasztaltak számára viszont nem aj ánlott" . Ez utóbbi kijelen
tést nem lehet elégsze r ismételni. A lézeres kezelést alkalma
zó orvos számára legfo ntosa bb a rákos áta lakulás kizárása , ami 
tapasztalt klinikus által végze tt alapos szemé remtesti műsze

res vizsgá lattal, va lamint ún. feltérképező szöve tmint avé tellel 
(mapping biopsy) lehetséges. A lézergőzölögtetés leg inkább a 
fiatal nők esetén ész lelt nagy kiterjedésű, többgócú elvá ltozá
sok eltávo lítására alka lmas, mive l a szemé remtest épségé nek 
és működésének megtartása a fiata l nők ese tén a legfo ntosabb . 
A szeméremtest és függe léke inek részletes anatóm iai ismerete 
természetesen alapvető fontosságú a VIN keze lése sorá n. 

A lézergőzölögtetést legjobban a szőrrel nem fedett szemérem
test része ken lehet alkalmazni, aho l a VTN vastagsága ritkán 
ha ladj a meg az 1 mm-t. A szőrrel fedett területeken a YTN a 
bőrfüggelékek mentén akár 3 mm mé lyre is terjedhet a bőrben, 

ezért itt inkább a kimetszés a vá lasztandó keze lés. Azo kon a 
helyeken, aho l szőrrel fedett és nem fedett területekre egya ránt 
kiterj ed az elváltozás , a szöve tpuszt ító keze lés és a műtéti ki
metszés együtt es alkalmazása j avasolt (61 ) . 
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Sideri és munkatársai (62) mutattak rá arra, hogy a lézergőzö

lögtetésse l végzett keze lés ugyan szebb kozmetikai eredményt 
ad, az eljárás mégis nagy körü ltek intést igényel, mert a lézeres 
kimets zéssel kezelt eseteik 12%-á ban „rejtett" kora i rákot talál
tak [62]. Az elektromos- és ultrahangos-szövetp usztító módsze
reket , a fagyasz tásos eljáráso kat és a hurokkim etszés módszerét 
is kidolgozták, de egyikük sem hordoz számottevő előnyöket a 

sebészi kime tszéshez és a lézerkeze léshez képest (63). 

GYÓGYSZERES KEZELÉS A gyógyszeres kezelése k sok fajtáját dol
gozták ki a VfN keze lésére. Többség ük új keze lés, kísér leti 
szinten van, és a mindennapi gyakorlat ba nem alkalmazzák . 
llyen pé ldául a helyi leg alkalma zott dinitrok lorobenzin és im
munokezel és, a hely ileg alkalmazott , illetve bőrbe adott (intra
derrnalis) b leomyc in kezelés, a fotod inámiás kezelés, interfe 
ron-kezelés és a peptid o ltás (vakcina) (64-68). 

A gyógysze res kezelések legnagyobb meggondo lását a fel nem 
ismert rákos elvá ltozás je lenti. Spiritos és mtsai (66) interferon 
keze lésse l végzett tanulm ányról számolnak be. Az interferon
nal keze ltek csopo rtjában 9%-ban ta láltak szeméremtestrákot. 
A bleomyc innel keze lt 12 beteg közü l 5 esetben alaku lt ki rák 
(65) . A VfN kezelésé re alkalmazot t 5-FU kísé rleteket félbesza
kították (69). Sillmann és mtsai (69) irodalmi áttekintésükben 
az 5-FU-lal kezelt VIN esetek 34%-á ban találtak javulást , míg 
59%-ban a keze lés elégte len volt . 

Legújabban egy immu nválaszt befolyásoló anyagról, a szt:

méremte sten előforduló növedékek keze lésébe n hatékonynak 
bizonyu lt imiqu imod ról (Aldara 
3M) mutatták ki, hogy a VfN bi
zonyos eseteibe n hatásos (70). Az 
imiquim odnak számos elméleti és 
gyakor lati előnye van, de a VfN 
keze lésébe n elfogla lt helyét meg-
felelően tervezett klinikai tanul-
mányoknak ke ll meghatározni. 

Szövettan ilag 
egysége elvá ltozás 

A folya matosság a VIN 1-3 
között szövetta nilag igazo lható, 
a betegség 
biológiai vise lkedésa 
azo nban nem nyi lvánu l meg 

érése céljából ezen anatómiai helyek alapos műtét előtti vizs

gá lata alapvető fontosságú . 

A lézerke zelés alka lmazása a csik lón előforduló VIN esetében 
elméletileg vonzónak tünik , a gyakorlatban azonban a csikló 
kicsinysége és felszínének szabálytalan tagozó dása miatt, a 
megfelelő lézerkeze lés nehezen ki vitelezhető, mert VfN terüle
tek maradhatnak vissza, melyekből rák keletkezhet. A csikló 

hámjának szikével történő eltávo lítása (magának a csiklónak 
az eltávo lítása nélkül) sokkal megfelelőbb. 

A gáton elhelyezkedő VfN elvál tozás mindi g együ tt já rhat s 
végbélkörnyék i bőrfelszín és a végbélcsatoma érintett ségéve l. 
A végbé lnyíláson túlterjedő VIN elvá ltozások Iéze1Tel nem ke
zelhetők, csak teljes sebészi eltávolítás uk lehetséges. A húgy
cső külső nyílásának érintettsége esetén is az épben történő ki
metszés végzése java solt. 

KIÚJULT VIN Az esetek 30%-á ban kell a VIN kiújulá sáva l szá
molni (7 1 ). A sebészeti keze lés egyik alapelve az, hogy a se
bészi szélek állapota összefüggésbe n van a kiúju lássa l. Meg
lepő, hogy VfN esetébe n az irodalmi adatok ezt egyértelműen 

nem bizonyítjá k. Amíg Re/lermann és munkatársai (72) nem 
találtak összefüggés t a sebészi szélek állapota és a VfN kiúju 
lása között (72), addig Modescitt és kollégái (8) azt állapították 
meg, hogy pozitív sebész i szél eseté n a kiúju lás esé lye a há
romszorosára növekedett (8). Ezt más tanulmányok is megerő
sítették (73) . 

2. ábra. VíN: az „ellentmondások" betegsége 

Változatos biológiai viselkedés 

VINI 

VIN2 

VIN3* 
(szemölcsös/baza loid) 

Szövettani lag 
össze teu elváltozás 

következményes elváltozás 
példáu l H PV-fertőzés, 
vagy gyulladás eredménye 
( nem daganatos 
elvá ltozás ) 

Az elváltozás bizonyos 
esetekben, 30 évné l fiatalabb 
nőkben magától 
visszafejlődhet 

KÜLÖNLEGES ANATÓMIAI ELHE

LYEZKEDÉS0 VIN A csikló, a húgy 
cső külső nyílása, va lam int a vég
bélkömyék i tájék különleges ne
hézséget jelent a VIN keze lés 
során. Egyes tanu lmányok szerint 
VIN miatt keze lt betegekben a 
szemére mtestnek ezeken a he
lye in gyakrab ban képződött rák, 
ami arra utal, hogy a kezelés a 
V IN-t nem pusztí totta el teljesen 
(2) . Lehet azonba n, hogy az eze
ket a he lyeket borító „átmeneti" 
(,,transitionali s") hám fogéko
nyabb a rákkeltő hatásokkal 

szem ben. A hatékony keze lés el-

.------~ 
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Kezelt 

(hozzávetőlegesen 5%-ban 
szeméremtestrák fej lődik ki 

• Differenciá lt VIN 

Nem kezelt 

(több, mim 30%-ban 
szeméremtestrák fejlőd ik ki) 
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Egy nem rége n megje lent nagy norvég tanulm ánynak nem si
kerü lt igaz olnia , hogy a pozitív sebész i szé l és a szeméremt est
rák előfordu lása között össze függés lenne (3). A korábban VlN 
miatt keze lt betege k közül 16 esetben alakult ki rák, közülük 8 
esetben a VTN miatt végz ett műtétkor negatív volt a sebészi 
szé l. Van Buerden és mtsai (30) azt ta lálták , hogy kite1j edtebb 
sebész i kimetszés t követően nagyobb volt a kiúju lási arány, 
mint a kevés bé kiterjedt sebész i eltávolít ás után. Ez ellentmond 
a sebész i alapelveknek, és talán a különböző tanulm ányokban 
vizsgált VIN -ek biológiai tulajdon ságai közötti különb ségek 
magyará zhatják (30). 

Több góc ú VIN esetén a kiúju lás esé lye jelentősen nagyo bb, 
mint az egygóc ú elvá ltozás oknál (7 1, 73) . Küppers és mtsainak 

(7 1) nem sikerült össze függést találniuk a dohányzás és a VIN 
kiújul ása között. 

Vége redm ényben megá llapítha tó, hogy amíg a kiújulások egy 
része makacs ul feruunaradó elváltozá st taka r, addig a kiúju lá
sok másik csoportj a új betegség ként alakul ki. Az új elváltozás 
kial akulhat átü ltetett bőrben éppúgy, mint az egyszerű szemé
remtes t-eltávo lítás után (48, 74) . 

NYOMONKÖVETÉS A VIN2-3- mal kórismézett minden beteg 
számára alapvető fontosság ú az élet hátralévő részébe n rend
szeresen végze tt e llenőrző vizsgá lat. A VlN az ese tek többsé
gében a kezelést követő néhány évben alaku l ki, bár ritkán év
tizedekkel később is előfordu l kiúju lása és rossz indu latú átala
kulása. Az évente végze tt ellenőrző vizsgá laton a méhnyak 
sejtkenet vizsgá latát, illetve a teljes végbél körn yéki és nemi 
szervi terület kolposzkópos vizsgálatát is el kell végez ni. Az el
lenőrző vizsgá latokat eleinte 3-6 havonta kell végez ni, majd , 
a kiúju lás esélyének csö kkenéséve l, évenkénti vizsgá latra le
het váltani . lnunun gáto lt betegek esetében 6 havonta aj ánlatos 
ellenőrző vizsgá latot végezni a beteg egész élete folyamán. 
Am ennyiben VIN miatt keze lt betegben szemé rem testi pana
szok jelentkeznek, azo nnali vizsgá lat szűkséges. 

A VIN és más rossz indu latúságra va ló haj lamma l rendelkező 
szeméremtesti elváltozások szűrése j elenleg még nem k idolgo
zott. Az imrnun gátolt betege k és a nemi sze rvek daganatai mi
att keze lt nők nagy-kockáza tú betegcso portba tartoznak , ezért 
ezen cso port számára tapasz talt szake mber által végze tt rend
szeres ellenőrző vizsgá lat szűkséges. 

Végül minden nőt fel ke ll világos ítani a tükör segítségéve l 
végze tt rendszeres önvizsgá lat j e lentőségéről. 

ÖSSZEFOGLALÁS A VIN számos szempo ntbó l az ellentmond á
sok betegsége (2. ábra). A VIN3 megfelelő kórismézésé vel és 
kezeléséve l gya kran megelőzhető a szeméremtestrák kialaku
lása (75). A fiatal nőkben kia lakuló VTN és a VIN-nel együtt j e
lentkező szemé rem testrák fo lyama tos kihívást j elent a klinik u
sok számára . 
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