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ÖSSZEFOGLALÁS  Magyarországon a méhnyakrák szûrése csak 
elvileg megoldott, mert létezik ugyan kiépített szûrôvizsgálati 
rendszer, de sajnos, a nôk tekintélyes hányada nem él ezzel 
a le he tô ség gel. A kiszûrt betegek többségénél, a citológiai és/
vagy kolposzkópos atípia miatt a kórmeghatározás és a további 
te en dôk szempontjából fontos stádiummeghatározás érdeké-
ben kúpkimetszést (konizációt) és kétszakaszos méhkaparást 
(frak cio nált abráziót) végzünk. Lényegesnek tartjuk annak 
elemzését, hogy a szövettani leletek milyen mértékben van-
nak összhangban a mûtét javallatát képezô citológiai és/vagy 
kolposzkópos atípiával. 

Jelen tanulmányunkban 2002. októbere és 2004. decembere 
között a B.-A.-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató 
Kórházban kezelt 583 beteg adatait visszamenôleg elemeztük 
a hagyományos hidegkés kúpkimetszés és a hurokkimetszés 
(LEEP) mûtéti javallatainak és az eltávolított méhnyakrész 
szövettani eredményeinek összefüggéseit. 

Amennyiben a mûtéti javallatot csupán kolposzkópos atípia ké-
pezte, a kúpkimetszést követôen az esetek 29,6%-ában, hurokki-
metszést követôen pedig csupán 12,5%-ában mutatott a szövet-
tani vizsgálat diszpláziát vagy in situ rákot. Ha a kolposzkópos 
atípia mellett magas kockázatú HPV- (humán papillomavírus) 
pozitivitás is kimutatható volt, ezek a szövettani elváltozások 
az esetek 50%-ában, ill. 58,3%-ában fordultak elô. Ha csupán 
citológiai atípia képezte a mûtét javallatát, akkor a kúpkimet-
szést követôen 68,4%-ban, hurokkimetszést követôen 60%-ban 
észleltek diszpláziát vagy in situ rákot. Abban az esetben, ha 

a citológiai atípia mellett kolposzkópos atípiát is láttunk, az 
említett szövettani leletek gyakorisága 65,4, illetve 67,3% volt, 
tehát a pozitív szövettani leletek aránya lényegesen nem emel-
kedett. Ha azonban a citológiai és kolposzkópos atípia mellett 
magas kockázatú HPV-pozitivitás is megjelent, a diszplázia és 
az in situ rák elôfordulása már lényegesen magasabb, 75, illet-
ve 83,3% volt. A pozitív szövettani lelet elôfordulása a citoló-
giai atípia mértékével párhuzamosan egyre gyakoribb volt.

Tapasztalataink szerint a kúpkimetszés mûtéti javallatainak 
megítélésében jelentôs eltérések fordulnak elô az egyes inté-
zetek gyakorlatában. Ezen a téren egységesebb szemléletre és 
egységesebb gyakorlatra lenne szükség. 

Kulcsszavak  kúpkimetszés, konizáció, diszplázia, citológia, 
kolposzkópia, méhnyakrák, humán papillomavírus (HPV)

BEVEZETÉS  Magyarországon évente kb.1500 új méhnyakrákos 
beteget fedeznek fel és kezelnek, ebbôl kb. 600 hal meg. A méh-
nyak rák szû ré se elvileg megoldott, mert létezik jól kiépített 
szû rô vizs gá la ti rendszer, sajnos azonban a nôk tekintélyes 
hányada nem él ezzel a lehetôséggel. Becslések szerint mind-
össze 20-40%-uk vesz részt szervezett vagy magán szû rô vizs-
gá la to kon. Nyugati országok többségében a részvételi arány 
60-70%. Hasonló részvételi arány mellett Magyarországon a 
felismert rákbetegségek száma az évi 1500-nál valószínûleg 
jóval magasabb lenne. Mivel a kiszûrt rákelôzô állapotok (cera-
vicalis epithelialis neoplasia – CIN –, illetve a hámon belüli 
rák – in situ carcinoma) viszonylag egyszerû mûtéti eljárással 
(kúpkimetszés – konizáció, hidegkés konizáció) gyógyítható-
ak, a fogamzóképesség is megtartható. Szûrés szempontjából 
legfontosabb a rendszeresen, évente végzett nô gyó gyá sza ti, 
kolposzkópos és sejtkenet (citológiai) vizsgálat. A kockázati 
té nye zôk közül a human papillomavírus (HPV) szerepe ki emel-
ke dô. A szû rés re alkalmazott hagyományos sejtkenetvizsgálat 
érzékenységét az irodalmi adatok 62-70%-nak véleménye-
zik, mivel a hamis negatív esetek aránya magas, kb. 20-30%. 

Nôgyógyászati Onkológia 2006; 11:75–79



76

A sejtkenetvizsgálat specifitása 68% (1-4). A kolposzkópos 
vizsgálatok „specifitására” vonatkozó adatok 10 és 48% között 
mozognak (5-6), míg a vizsgálat érzékenysége (szenzitivitása) 
96%-os (6). A specifitás széles tartománya nagyban függ attól, 
hogy milyen szövettani leletet tekintünk kórosnak. Együttes 
használatuk a találati biztonságot tovább növelheti (7). A vég-
leges kórisme kimondása és a stádium meghatározása csak a 
szövettani lelet ismeretében válik lehetségessé. 

BETEGEK ÉS MÓDSZEREK  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és 
Egyetemi Oktató Kórházban 2002. októbere és 2004. decembe-
re között kezelt 583 beteg adatait visszamenôleg elemeztük. A 
kúpkimetszés, a hurokkimetszés (LEEP – Loop Electrosurgical 
Excision Procedure) és a helyreállító méhszájplasztika mûtéti 
javallatainak (kolposzkópos atípia, citológiai atípia, HPV-po-
zitivitás, a citológiai atípia mértéke) és a mûtéti minták szö-
vettani eredményeinek (gyulladás, regeneratív elváltozások, 
cervicalis intraepithelialis neoplasia [CIN1-3] és in situ rák) 
összefüggéseit tanulmányoztuk. A méhnyakrák kialakulásá-
nak kockázati té nye zôi közül elemeztük az életkor és szülések 
számának meg fe le lô százalékos megoszlást az egyes mûtéti 
eljárásoknál (4., és 5. táblázat). Tanulmányunkban a burjánzó 
rákokat nem vettük be. Adatainkat összehasonlítottuk a debre-
ceni Nôi Klinika 2000-ben közölt adataival (8).

EREDMÉNYEK  Osztályunkon 2002. októbere és 2004. decem-
bere (27 hónap) között 333 kúpkimetszést (1. táblázat), 189 
hu rok ki met szést (2. táblázat) és 61 méhszájplasztikát (3. táblá-
zat) végeztünk. A javallatok között citológiai atípia kúpkimet-
szésnél 255 (76,6%), hurokkimetszésnél 161 esetben (85,2%) 
fordult elô. A sejteltérések megoszlása kúpkimetszésnél: 38 
eset 1xP3; 2xP3: 123; 3xP3: 24; több mint 3xP3: 6; P4: 47; 
P5: 17; hurokkimetszésnél: 1xP3: 27; 2xP3: 76; 3xP3: 29; több 
mint 3xP3: 7; P4: 22 volt; P5 nem fordult elô. P5-ös citológiai 
leletnél kúpkimetszést végzünk és ilyenkor is elvégezzük az 
egy ide jû kétszakaszos méhkaparást (frakcionált abráziót). P4-
es citológiai eredménynél válogatott esetekben hurokkimet-

szést alkalmazunk. A kórelôzményben szereplô háromnál több 
P3-as citológiai lelet arra utal, hogy a különbözô kórházi osztá-
lyokon és beutaló szakrendeléseken igen eltérôek az indikációs 
szokások. CIN1-3/CIS-t kúpkimetszésnél 193 betegnél (58%), 
hurokkimetszésnél 115 betegnél (60,8%) találtunk. Az egyes 
javallatokat külön-külön elemezve egyedüli citológiai atípiánál 
68,4%-ban, illetve 60%-ban találtunk rákelôzô állapotot, ezek 
közül 38,5%-ban, illetve 66,7%-ban CIN1, azaz enyhe fokú 
diszplázia, 28,9%-ban, illetve 10%-ban CIN3/CIS fordult elô. 
P4-es citológiánál mindkét mûtéti formánál 60%-ban CIN3/
CIS igazolódott, ami a citológiai atípia mértékével párhuza-
mosan súlyosbodó szövettani elváltozásra utal. Amennyiben 
kolposzkópos és citológiai atípia együttesen képezte a javal-
latot, a diszplázia elôfordulása 65,4, illetve 67,3% volt; ezen 
belül P4-es, P5-ös citológiánál szintén a súlyos fokú CIN volt 
a leggyakoribb. Ha a citológiai és kolposzkópos eltérés mel-
lett a nagykockázatú HPV-pozitivitás is megjelent, már 75%-
ban, illetve 83,3%-ban találtunk CIN-t a szövettani leletekben 
és egyidejûleg a súlyosabb CIN nagyobb százalékban fordult 
elô. Csak kolposzkópos atípia esetén diszpláziás szövettan az 
esetek 29,6, illetve 12,5%-ában volt igazolható. Ha azonban 
HPV-fertôzés is társult a kolposzkópos atípiához, akkor az ese-
tek 50, illetve 58,3%-ában mutattak ki szövettani CIN-t. Cito-
lógiai atípia mellett a HPV-pozitivitás nem emelte a CIN esetek 
elôfordulási arányát.

Nagykockázatú HPV-fertôzés 56 (16,8%), illetve 74 (39,2%) 
esetben fordult elô. A HPV-fertôzések 88%-ában a szövettani 
leletben is utaltak a HPV-fertôzés szövettani jeleire. Két eset-
ben a szövettani lelet HPV-fertôzésre utalt, de a mûtét elôtti 
HPV-vizsgálat negatív volt. A súlyos CIN-ek 76,6%-ában vé-
geztünk kúpkimetszést, 22,4%-ában hurokkimetszést. Három 
betegnél végeztünk korábbi hurokkimetszés, kettônél korábbi 
kúpkimetszés után ismételt hurokkimetszést, a szövettani vizs-
gálat egyiknél sem volt CIN. Tízenöt CIN3/CIS-es betegnél, 
az eltávolított méhnyakrészek széleinek pozitivitása miatt, a 
késôbbiekben újabb kúpkimetszést végeztünk. 

1. táblázat.   A mûtéti javallatok és a szövettani eredmények összefüggései kúpkimetszések (hidegkés konizációk) eseteiben (333 beteg)

Javallat

Szövettan

Csak citológiai 
atípia (76)

Citológiai és 
kolposzkópos 
atípia (136)

Citológiai és 
kolposzkópos 

atípia, HPV-poziti-
vitás (20)

Citológiai atípia és 
HPV-pozitivitás 

(23)

Csak 
gyulladás 

(23)

Gyulladás és 
HPV-poziti-

vitás (5)

Csak kol-
poszkópos 
atípia (27)

Kolposz-
kópos atípia 

és HPV-pozi-
tivitás (8)

Ismételt 
kúpkimet-
szés (15)

P4 (11) P5 (5) P4 (30) P5 (11) P4 (3) P5 (–) P4 (2) P5 (1)

Gyulladás, 
leukoplákia, 
metaplázia 
(140; 42,34%)

24 1 1 47 4 1 5 – – 10 1 19 4 19 4 8

CIN1
(70; 21,02%)

20 1 – 28 1 – 4 – – 5 – 2 1 6 1 3

CIN2 
(64; 19,22%)

17 3 1 31 8 2 5 – – 4 – 1 – 2 2 2

CIN3 és CIS 
(59; 17,71%)

15 6 3 30 17 8 6 3 – 4 1 1 1 – – 1 2

Cziáky T és munkatársai
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A méhszájplasztikák szövettani leletei arra hívják fel a figyelmet, 
hogy kóros citológiai és kolposzkópos kép hiányában is elô for-
dul hat CIN. Hatvanegy saját betegünk közül négynél (6,56%) 
állapított meg a szövettani vizsgálat CIN-t (3. táblázat).

A kúpkimetszések 57%-át 31-45 éves kor közötti nôknél, a hu-
rokkimetszések 66%-át lényegesen fiatalabb (19-30 év) életko-
rúaknál végeztük (4. táblázat).

A kúpkimetszések és a méhszájplasztikák több mint 68%-át 
már legalább kétszer szült nôknél, a hurokkimetszések 45%-át 
nem szült nôknél végeztük.

OSZTÁLYUNKON ALKALMAZOTT KEZELÉSI IRÁNYELVEK  A mûtéti 
javallatok egységessé tétele érdekében az osztályvezetô fôorvos 
minden beteget megvizsgál, és – az elfogadott szakmai irány-
elvek figyelembevételével – mindig egyénre szabottan hozza 
meg a mûtét fajtájára vonatkozó döntését.

Általános elvként elmondhatjuk, hogy a P3-s sejtkenet, va-
lamint LSIL (low grade squamous intraepithelialis lesion; a 
HPV-vel fertôzött és az enyhe diszpláziából származó sejteket 
soroljuk ide) és ASCUS (atípusos sejtek nem meghatározható 
okból, amely azt jelenti, hogy a megjelenô sejteltérést a társult 
gyulladás nem magyarázza, de az LSIL mértékét a sejtelválto-
zások nem érik el) eseteiben a sejtkenet vételét gyulladás elle-

2. táblázat.   Mûtéti javallatok és a szövettani eredmények összefüggései hurokkimetszések (LEEP) eseteiben (189 beteg)

Javallat

Szövettan

Csak citológiai 
atípia (50)

Citológiai és 
kolposzkópos 

atípia (52)

Citológiai és 
kolposzkópos atípia, 
HPV-pozitivitás (24)

Citológiai atípia és 
HPV-pozitivitás 

(35)

Csak 
gyulladás 

(5)

Gyulladás és 
HPV-poziti-

vitás (3)

Csak kol-
poszkópos 
atípia (8)

Kolposzkópos 
atípia és HPV-
pozitivitás (12)

P4 (5) P4 (7) P4 (6) P4 (4)

Gyulladás, leukoplákia, 
metaplázia (74; 39,16%)

20 – 17 1 4 1 15 1 4 2 7 5

CIN1 
(53; 28,04%)

20 1 19 1 3 – 5 – 1 1 1 3

CIN2 
(45; 23,81%)

7 1 11 1 12 3 12 3 – – – 3

CIN3 és CIS (17; 8,99%) 3 3 5 4 5 2 3 – – – – 1

3. táblázat.   A mûtéti javallatok és a szövettani eredmények összefüggései méhszájplasztikák eseteiben (61 beteg)

Javallat
Szövettan

Gyulladás (12) Méhnyakrepedés (5) Gyulladás és a méhnyak 
berepedése (36)

Gyulladás és 
kolposzkópos atípia (6)

Gyulladás, a méhnyak berepedése és citológiai 
atípia több mint 2 évvel a mûtét elôtt (2)

Gyulladás, leukoplákia, 
metaplázia (57)

12 4 34 6 1

CIN1 (2) – 1 – – 1

CIN2 (1) – – 1 – –

CIN3 és CIS (1) – – 1 – –

4. táblázat.   Az egyes mûtéti eljárások életkor szerinti megoszlása (esetszám és 
százalékos elôfordulás)

Mûtéti eljárás
Életkor

Méhszájplasztika 
(61 beteg)

Hurokkimetszés 
(LEEP) (189 beteg)

Kúpkimetszés
(333 beteg)

18 év alatti – 5 (2,64%) –

19-25 év – 60 (31,75%) 30 (9,01%)

26-30 év 8 (13,11%) 64 (33,86%) 57 (17,12%)

31-35 év 13 (21,31%) 19 (10,05%) 61 (18,32%)

36-40 év 18 (29,51%) 18 (9,52%) 69 (20,72%)

41-45 év 14 (22,96%) 15 (7,94%) 60 (18,02%)

46-50 év 7 (11,47%) 4 (2,12%) 41 (12,31%)

51-55 év 1 (1,64%) 3 (1,59%) 11 (3,3%)

56 év feletti – 1 (0,53%) 4 (1,2%)

5. táblázat.   A szülésszám megoszlása az egyes mûtéti típusoknál (esetszám és 
százalékos elôfordulás)

Mûtéti típus

Szülésszám

Méhszájplasztika
(61 beteg)

Hurokkimetszés 
(LEEP)

(189 beteg)

Kúpkimetszés
(333 beteg)

0 – 85 (44,97%) 26 (7,81%)

1 9 (14,75%) 48 (25,40%) 78 (23,43%)

2 32 (52,46%) 38 (20,1%) 175 (52,55%)

3 15 (24,59%) 17 (9%) 41 (12,31%)

4 4 (6,56%) – 9 (2,7%)

Több mint 4 1 (1,64%) 1 (0,53%) 4 (1,2%)

Összegezve
139 szülés

2,2787 szülés/fô
180 szülés

0,952 szülés/fô
608 szülés

1,8258 szülés/fô
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ni kezelés után 3 hónappal megismételjük. Különösen nagy a 
je len tô sé ge ennek, ha kórokozók és gyulladásos jelek együt-
tes elô for du lá sát jelezték. Ez azért fontos, mert az ismétlôdô 
gyulladások következtében reparatív hámelváltozások alakul-
nak ki, sôt atípusos reparáció fordulhat elô, amely kórismézé-
si nehézséget jelenthet annak ellenére, hogy az elváltozások 
szövettani jellegzetességeit pontosan meghatározták (11-13). 
Egyidejû HPV-fertôzés gyanújakor nagykockázatú HPV-típus-
ra szû rünk; pozitivitása esetén már a HPV tipizálására is min-
tát veszünk még a mûtétet megelôzôen. Amennyiben a fenti 
sejtelváltozás markáns kolposzkópos eltéréssel társul, az újabb 
sejtkenet vételétôl egyéni mérlegelés alapján eltekinthetünk, és 
kúpkimetszést végzünk. 

Kóros mirigyhámsejt elváltozások: AGC-NOS (az atípusos 
endocervikális, endometriális és mirigysejtek csoportja) esetén 
hasonlóan járunk el. A high grade SIL (HSIL) citológiai ke-
netben (P4, P5) látott kóros sejtek közepes vagy súlyos CIN-
bôl vagy CIS-bôl származnak. Ilyen esetekben a kenetvétel 
megismétlése nélkül elvégezzük a kúpkimetszést. Osztályun-
kon a kolposzkóppal vezérelt célzott mintavétel – annak nem 
megfelelô volta miatt – nem vált gyakorlattá, mert ezen kimet-
szések nagy hibalehetôséget hordoznak magukban. A mintavé-
tel elkerülheti a legsúlyosabb elváltozás területét, és így tévesen 
alacsonyabb súlyossági fokot állapítunk meg (ennek aránya az 
50%-ot is meghaladhatja). Ez csupán kivételesen indokolt eset-
ben méhnyakkaparással kiegészítve alkalmazható [izolált elvál-
tozás, fiatal, nem szült nôbeteg (14)].

Kúpkimetszést követôen, ha az elváltozás nem több in situ 
ráknál, és az eltávolítás az épben történt, akkor a mûtét után 
elôször 3 hónap elteltével, majd 2 éven át 6 hónaponként vég-
zünk ellenôrzô vizsgálatokat. Abban az esetben, ha az elvégzett 
kúpkimetszés után 3-4 hónappal mind a kolposzkópos, mind 
a citológiai lelet és az esetleg elvégzett HPV-DNS vizsgálata 
is negatív (hármas negatívítás), akkor a rákkockázat alacsony 
szintûnek tekinthetô (15-16).

A mûtét formájának megválasztásakor egyéni mérlegelés alap-
ján döntünk. Figyelembe vesszük azt, hogy a beteg szült-e már, 
illetve kíván-e még szülni, mi volt a sejt- és a kolposzkópos 
vizsgálat eredménye, milyen a méhnyak hossza, vannak-e társult 
betegségek stb. Ha a beteg még szülni szeretne, ha a méhnyak 
rövid, illetve ha csupán enyhébb fokú sejt- és kolposzkópos el-
változásról van szó, akkor a hurokkimetszést részesítjük elôny-
ben. A kúpkimetszés mindkét formájánál elvégezzük a ki egé-
szí tô kétszakaszos méhkaparást is. A kúpkimetszés elkezdése 
elôtt feltétlenül fontosnak tartjuk a jódpróba elvégzését, mert 
törekednünk kell az elváltozások épben történô eltávolítására. 
Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy „szél po zi ti vi tás” 
mindkét mûtéti típus esetében – különösen a be nem látható 
nyakcsatorna hámjából kiinduló elváltozásoknál – elô for dul hat. 

MEGBESZÉLÉS  A debreceni Nôi Klinikán 2000-ben 126 kúpki-
metszést, 80 hurokkimetszést végeztek. Póka és mtsai.-nak (8) 

tanulmánya szerint a szövettan 13,2%-ban, illetve 2,6%-ban 
mutatott súlyos CIN/CIS-t. Országos adatok szerint ezek az 
arányok: 10,6, illetve 3,2% (8). Tanulmányunkban ezeknek a 
szövettani leleteknek az aránya 17,7, illetve 9.0%. A Magyar Nô-
or vo sok Lapjában megjelenô más közlemények ugyancsak ma-
gasabb arányokról számolnak be (9-10). A mérhetô különbségek 
oka az eltérô javallatokban, a viszonylag kis esetszámban és a 
HPV-vel történô átfertôzöttség eltérô mértékében ke re sen dô. 

Sajnos azt a kulcskérdést, hogy mely betegen fog a rákelôzô 
állapotból rák kialakulni, egyéb, ma ismert módszerekkel sem 
lehet megválaszolni. Az azonban már tudott, hogy a nagykoc-
kázatú HPV-törzsekkel fertôzött nôknél a rák kifejlôdésének 
va ló szí nû sé ge nagyobb. A nagy tanulmányok azt is világossá 
tették, hogy a kérdés rendkívül összetett, hiszen még az elô re ha-
la dott CIN elváltozásoknak is csak 10%-a jut el az in situ rák-
hoz és 1%-a a burjánzó rákig (17). Az bizonyított tény, hogy a 
rákelôzô elváltozások visszafejlôdhetnek, bár minél elô re ha la-
dot tabb a folyamat, erre az esély annál kisebb. A visszafejlôdés 
arányát különbözô közlemények más és más százalékokban 
adták meg, CIN1-nél 82-84%-nak, CIN2-nél 72-76%-nak és 
CIN3-nál 68-71%-nak találták (14, 18).

A HSIL kezelésére alkalmazott kimetszéses mûtéteink típusá-
nak százalékos megoszlása az országos arányokhoz hasonló, 
lényegesen gyakrabban végzünk kúpkimetszést, mint hurokki-
metszést, ami a mûtéti eljárás eltérô és egyénre szabott javal-
latára utal. 

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a méhnyakrák elô for-
du lá si aránya csak oly módon csökkenthetô, ha a lakosság ve-
szélyeztetett korcsoportjai és a nagyobb kockázatúak minél na-
gyobb számban és rendszeresen kerülnek szûrésre. A betegek 
meg fe le lô kezelésének záloga a nôgyógyászok, szövettanászok 
és virológusok szoros együttmûködése. A sejt-, a kolposzkópos 
és a szövettani leletek összhangjának talán legfontosabb felté-
tele az, hogy a mûtéti javallatok felállítása korszerû szemlélet-
tel bíró, jó felkészültségû, a kolposzkópiához is értô, lehetôleg 
egyazon személy kezébe összpontosuljon. 
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