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A FORDÍTÓK BEVEZETŐJE Bálega János d,: és Szánthó András 
d,:, Semmelw eis Egye tem, 1. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika , Budap est 

A Nemzetköz i Méhnyakkó rtani és Kolp osz kópos Szövetség 

(lntemationa l Federation of Cerv ica l Path o logy and Co lpos

copy, IFCPC) a 2002- ben , Barcelonában megrendezett Xl. Vi

lágko ngresszusán e lfogad ta a Kolpo szkó pia új nevezék taná t 

(/ . táblázat), felvá ltva ezzel az 1990 -ben, Rómában a lkotott el

nevezéseket ( 1-2). 

1. 1ábláza1. A kolposzkópos leletek új beosztása 

1. Normális kolposz kópos lelet 
Ép laphám 
Hengerhám 
Átmeneti sáv 

2. Kóros kolp osz kópos le letek 

Lapos ecetsav- pozitív hám 
Felszínből kiemelkedő. tömött ece tsav- pozitív hám* 
Finom tag ozon ság (mosa ic, Feldenm g) 
Durva tagozo ttság (mosaic , Felderung)* 
Finom pontozottság (pun ctation , Gnm d) 
Durva pontozo ttság (punct ation. Grnnd )* 
Rész leges jód-pozití v terület 
Jód-ne gatív terül et• 
Kóros érrajzolat (atypusos erek)* 

3. Az alaphán yát áttörő rákos folyamatra je llegzetes kolposzkópo s leletek 

4. em megfelelő kolposzkópos vizsgálat 

A squam oco lumnari s j unctio nem hoz ható látótérbe 
súlyos gyulladás, ki fejeze tt atrophia . sérülés 
a méhn yak nem látható 

5. Egyé b kolposzkópos lele tek 
Függö ny (condyloma) 
Túlzott e lsza rnsodás (hyperkeratosis) 
Kimaródás (eros io) 
Gyulladá s 
Sorvadt hám (atrophi a) 
Decidual is e lváltozás 
Polypus 

• Súlyos fokú e lválto zások 
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Az új nevezék tan nem tartalmaz mé lyreható vá ltozá sokat , a le

lete k alapvető fe losz tása vá ltozatlan marad t. A vá ltoztatás cé l

j a a kóro s kolpos zkópos elvá ltozáso k eddi giné l po ntosabb le

írása, így új elem ként ke rült be a kóros ko lposzkópos le letek 

közé a ponto zottság és a tagozo ttság felosztása „finom" és 

,,durva " formákra , va lam int a „részleges jód pozit ivitás" kife

jezés. Ugyanakkor kikerült ebből a csopott ból a „ leukop lakia" 

kifejezés, amely ezután az egyé b kolposzkópos leletek között , 

mint „keratosis" szerepel. Ugyan itt sze repel külö n megjelö lés

sel a „deciduosis" és a „po lypus " kifejezés is. 

BEVEZETÉS Mióta Hans Hinselmann ( 1) az 1920-a s években 

beveze tte a kolposzkópiát a klinikai gyako rlatba , a kolposzkó

piának számos kifeje zését has ználták . Az összev isszasá g fel

számolá sa volt a cé lja a Nem zetközi Méh.nyakkóttani és Kol

poszkó pos Szöve tségnek , am ikor 1975-ben először állíto tt 

össze egy ko lposzkóp iai neve zé ktant Gra zban (2) . Tizenöt év

ve l később az összegyü lt tapaszta latok arra késztették a Szö

vetsége t, hogy az alkalma zott megje lö léseke t felü lvizsgá lja, 

és ennek alapján új beosztást hozzon létre. Erre Rómába n ke

rült sor az 1 FCPC VI I. Világkong resszusán 1990-ben (3) . Az 

IFCPC X. kongresszusán egy új Nevez éktani Bizottság alaku lt 

azzal a fe ladattal , hogy ismét tek intse át a kolop szkóp iában 

használatos elneve zéseket, és e1mek alapj án - ha szük séges -

új nevezéktant alkosson. Az alább iakba n ezt adjuk közre. 

IRÁNYELVEK A Bizottság az új nevezéktan megalkotásakor a 

követke zö irányelveket tartotta szem előtt: 1. A megneve zés le

író je llegü legyen a1mak érdekében , hogy a kolposzkópo s szak

emberek vi lágs zert e képesek legyenek egys éges , mindenki 

számára j ól érthető megjelö léseket használni. Ez teszi lehető

vé , hogy töb b kutatóhely egy üttesen vége zhessen tanu lmányo

kat. 2. A meg neve zések leírá sa irán yvonalként szo lgá ljon mind 

• Az össze állítás az Obst etrics and Gynecology- ban megje lent isme 11ető 
alapján történt. (Walker P, Dexeus S, De Pala G , Ba rass o R, Ca mpion M, 
Girardi F, Jakob C, Roy M. lnternationa l Termin ology o fCo lposco py: An 
Updated Report from the lnternation al Federation for Cervica l Patho logy 
and Co lposcop y. Obstet Gynecol 2003: 10 1: 175-177 .) 
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a kolposzkópos ismeretek elsajá tításában , mind a klinikai kór is

mézésben. 3. Az átmeneti sáv (transformation zone) kü lönböző 

formá inak taglalása feltételezhetően j avítani fogja azolm ak a 

nőknek kezelését, ak ikné l kóros átmeneti sáv fordu l elő (4). 

KOLPOSZKÓPIAI MEGNEVEZÉSEK Az új felosztás , mint azt az 1. 

táblázat mutatja, a kolpos zkópiai vizsgála tok so rán fellelhető 

elvál tozásoka t 5 csoportba osztja: 1. sza bá lyos kolposzkó pos 

lelet, 2. kóros kolposzkó pos lelet, 3. az alaphártyát áttörő rák 

ra uta ló ko lposzkópo s lelet, 4 . nem megfelelő kolpo szkópos 

vizsgá lat és 5. egyé b kolposzkópos leletek. 

SZABÁLYOS KOLPOSZKÓPOS LELET Ide azokat a ko lposzkó ppa l lát

ható meg ny ilvánulásokat soro ljuk, ame lyek élettani körülmé
nyek között fordu lnak elő. 

ÉP LAPHÁM Az eredeti lap hám finom felszínű, rózsasz ín hám, 

amely a méhnyaka t és a hüvelyfa lat borítj a. Henger hám ma

radvá nyok (nyáktermelő há m, mirigykivezető nyí lások, 

Naboth-tüszők) nem látható k. 1 %-os ece tsavva l kezelve nem 
festőd ik fehér színűre, Lugol

o ldattal történő ecse telésko r 

mahagóni barnára színeződik. 

HENGERHÁM A henge rhám egyré

tegű, nyáktermelő hám , mely a 

méhnyá lkahá ,tyátó l a méhnya
kon e lhelyezkedő eredeti lap

hámig vagy az átmenet i sáv ig 

terjed. A kolposzkó pos vizsgá

lat során ece tsavva l történő 

ecse telésko r szőlőfürtszerű 

képződményként je lenik meg. 
A henger hám éle ttan ilag a 

méhnyakban helyezkedik el, a 

méhnyak felszínére terjedését 

kiford ulásnak (ectro pium ) ne

vezzük . A hengerhám kivétele
sen a hüve lyre is ráte,j edhet. 

/ . ábra. Az. átalakulási sáv klilönböző 

formái. a. l-es fonnájú átalala1lási sáv 

- teljes egészében a méhnyak felszí

nén helyezkedik el és látható; lehet kis 

és széles kite,jedésű. b. 2-es formájú 

átalakulási sáv - a méhnyakba is beter

jed, de teljes egészében feltárható, lát

ható; nagysága változó. e. 3-as fonná

jú átalakulási sáv - a nyakcsatornába 

is beterjed, vagy abban van, és teljesen 

nem hozható látótérbe; kiterjedtsége 

változó. 
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ÁTALAKULÁSI (ÁTMENETI) SÁV Átalakulás i vagy átmeneti sávnak (transz

fonnác iós zóna) nevezzük a laphám és a hengerhám között elhe
lyezkedő terü letet, melyen a hengerhámn ak laphámmá történő 

áta laku lása ját szódik le. Ezen a területen a hámátalaku lás (meta
plasia) különböző fokozatait - a laphám érettségé nek különböző 

foka it - figye lhetjük meg . Az éretlen laphám ecetsavva l enyhén 

fehérre, Lugo l-oldattal enyhén barnára színeződik. A szabá lyos 

átalakulási sávot henge rhámma l körü lvett laphám szigetek , mi

rigyki vezető nyílások, illetve Naboth-tüszők alkotják . Az áta la
kttlási sávnak három formáját különböztetjük meg(/. ábra): 

l . Az átmeneti sáv - legye n az kis- vagy nagyméretű - teljes 
egészében a méhnyak felszínén (ectocervix) he lyezkedi k el ,jól 

látóté rbe hozha tó. 

2. Hasonl ó, mint az első, de kismérté kben a méhnyakba (endo

cerv ix) is beterjed, ez azonban látótérbe hozható, vagy is a vizs

gálat sorá n az egész áta lakulási sáv látható. 

3. Az áta laku lás i sáv a méhnyakban helyezke dik el, vagy abba 

olyan mérték ig terjed , amely már nem tárható fel, az áta lakulá

si sáv tehát teljes egészébe n nem látható. 

A nők kis hányad ában az átalakul ás i sáv nyelvszerűen rátetjed
het a hüvely boltozatokra is, mely kol poszkó ppal vizsgá lva fi

nom , szabályos mozaikszerű elvá ltozás ként , illetve Lugo l

negat ív területekként tűn ik elő. 

A hámátalaku lásrajellemző kolposzkópos leletek: 1. finom fel

sz ín, sza bályos méretű erekkel, 2. enyhe ece tsav-poz itív terü
letek, 3. Lugo l-negatív vagy rész legesen pozitív terü letek. 

KÓROS KOLPOSZKÓPOS LELETEK Ebbe a csoport ba azok kol
poszkóppa l jó l azo nosítható elváltozások tartoznak, ame lyek a 

hám szöve tben a rák kialakulása sorá n keletkeznek , rákelőző 
állapotok - cervica lis intra epith elialis neoplas ia, CIN. Ezek a 

kolposzkópos leletek azonban más esetekben is előfordu l hat

nak. A mérsékelt fokú háme lvá ltozásokra j ellemző ko lposzkó

pos leleteke t az 2. táblázatban, a súlyos fokú hám elváltozások

ra jellemzőket a 3. táblázarban fogla ltuk össze. 

2. táblá: at. Mérsékelt fokú hámelváltozásokra jellemző kolposzkópos leletek 

Sima - egyenletes - felszín, külső határok szabálytalanok 
Enyhe ecetsav-pozitivitás, amely lassan alakul ki, és gyorsan eltűnik 

Enyhe, gyakran foltos Lugol-pozitívitás 
Finom pontozottság és finom, szabályos mozaikosság 

3. táblázat. Súlyos fokú hámelváltozásokra je llemző kolposzkópos leletek 

Általában egyenletes éles határokkal 
Gyorsan mutatkozó, lassan e ltűnő . vaskos ecetsav-pozitivitás - néha fehér 
kagy lószerű 

Lugol-negatívitás - az ecetsavval erősen festődött területek sárgás megjele
nésűek 
Durva pontozottság. kiterjedt, szabálytalan mozaikosság- a tagozottság kü
lönböző nagyságú 

A hengerhám teriiletén lévő tömött ecetsav-pozitív teriiletek mirigyhám-el
változásokat mutathatnak 
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ECETSAV-POZITÍV HÁM H igított ecetsav oldattal történő keze lés után 

a sok sejtma go t tartalmazó hámszöve t fehérre festődik. Az 
éretlen laphám is bizonyos mértékig fehérre festődik, mert 

benne a sej tmagok száma viszo nylag nagy. Általában megá l

lapíth ató, min él vas kosab b az ecetsav-poz itív terület, minél 

gyorsa bban festődik fehérre az ecetsavas ecse telés után, és 

min él hossza bb ideig marad fe hér a terü let, annál súlyosa bb 
fokú a hátterében lévő elváltozás . A henger hámon belül lévő 

tömött ece tsav-poz itív terüle t mirigyeredetű e lváltozás t mu

tathat. 

PONTOZOTTSÁG Olyan körülírt elváltozás , melyben a kötőszöveti 

papillákban lévő erek pontozott területeket képeznek. Minél fi
noma bb a pontozo ttság, anná l valószínűbb, hogy az elváltozás 
eny he fokú, pl. hárnátalakulás - éretlen laphám - követ kezmé 

nye, és fordítva, min él durvább a pontozottság, annál súlyo

sabb az elváltozás foka. 

MOZAIKOSSÁG A kör ülhatá rolt elváltozás az össze nyom ott papi l

lák által alkotott szög letes, moza ik alakú területek összessége. 
Miné l durvá bb, kiterjedte bb, szabálytalanabb a tagozo ttság, 

annál valószínűbb, hogy az elvá ltozás súlyosa bb fokú . 

JÓD-NEGATÍV TERÜLET A méhnyak Lugo l-oldattal történő ecse telése 

után a g likogénta rtalmú érett laphám mahagó nibamára festő

dik . A j ód-nega tív területek hátterébe n éretlen laphám, kóros 

laphám (CIN) vagy sorva dt hám - ösz trogé nhiányos állapot -

állhat. A foltos festődés hátterébe n éret len laphám, illetve eny
he fokú rákelőző állapot lehet. Ecetsav -pozitív , teljese n jó d-ne

gatív területek nagy valószínűséggel kifej eze tt hámbel i rákoso

dás (C IN) következmé nye i. 

KÓROS EREK Szabá lyta lan alakú , hirtelen véget érő vagy megsza 

kadó lefutású , dugóhúzósze tü, vesszőalakú, ,,spagetti-szerű" 

erek. 

AZ. ALAPHÁRTYÁT ÁTTÖRŐ RÁKRA JELLEGZETES KOLPOSZKÓPOS LELET 

Többnyire a kó ros ko lposzkópia i elvá ltozások durvá bb megje 

lenés i formáival ta lálkozunk : 1. szabá lyta lan felsz ín, ki maró
dás, fekélyese dés, 2. tömött ece tsav-poz itív elváltozás, 3. szé

les, szabá lyta lan pontozottság és tagozottság és 4 . kóros erek. 

A ko/poszkópia új 11eve : ékta11a 

tonságga l nem ismerhetők fe l, illetve am ikor a méhnyak nem 

tárható fel. 

EGYÉB KOLPOSZKÓPOS LELETEK Ide szá mos elvá ltozás tartoz ik, 
amelye knek rész letes leírásátó l eltekintünk , azo kat csak röv i

den soro ljunk fel. 

FÜGGÖLY (CONDYLOMAJ Ezek az átalakulás i sávba n vagy azo n kívül 

láthatók, és HPV fe1tőzés köve tkezménye i. 

SZARUSODÁS (KERATOSIS) Ecetsav alkalmazása né lkül is fehér színű, 

a felszínből kiemelkedő, jó l kö rülh atáro lt túlzottan elszaruso

dott (hyperkaratos is) elvá ltozás . (Régi elnevezése: fehér folt -
leukoplakia) . Az elszarusodo tt terület alatti elváltozáso k nem 

láthatók . 

KtMARóDÁS IEROSIO) A méhnyak felsz ínén lévő hám foszto tt terü let, 

ame ly lehet sérülés követ kezménye, de j elez heti azt is, hogy a 
felszín i hám nagyon sérülékeny, pl. kóros elvá ltozás miatt. 

GYULLADÁS 

SORVADT HÁM IATROPHIA) Ösztrogén hiány okozta hámelvá ltozás . 

0Ec 1ou AL1s ELVÁLTOZÁS Terhesség okoz ta hámelváltozás. 

POLYPUS 

MEGJEGYZÉS Az LFCPC Nevezékta n Bizo ttság már korábban is 

hansúlyoz ta, hogy egye tlen felosztás sem tökéletes . Várhatóan 

a je lenleg ajánlott elnevezése k is módos uln i fognak. Em1ek el
lenére a Nemze tköz i Mé hnyakkórta ni és Kolposzkó pos Szö

vetség határozottan aján lja, hogy a fenti megje lölések azonnal 

kerüljenek alkalmazásra a klinikai gyakor latban, az iroda lmi 

munká kban és a kutatásba n is. Csak így van lehetőség az egy

séges állásfog lalásra és egymás pontos megé rtésé re. 
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