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ÖSSZEFOGLALÁS  A szerzôk a Kaposi Mór Oktató Kórház Szü-
lé szet-nôgyógyászati Osztályán 1996 és 2005 között 1154 
esetben vettek kúp alakú mintát a méhnyakból. A mûtéteket 
részben a hagyományos módszerrel (ún. hidegkés-conisatio, 
kúpkimetszés), más esetekben elektromos vagy rádióhullámú 
hurokkimetszéssel végezték, illetve a két módszert együttesen 
alkalmazták. Amennyiben a szövettani vizsgálat cervicalis 
intraepithelialis neoplasiat (CIN-t) állapított meg, és a szövet -
mintát nem az ép szövetben vágták ki, vagy a sebészi szél ép-
ségét biztonsággal nem tudták megítélni, ismételt mûtétet – a 
gyermekvállalási szándéktól függôen – végeztek: újabb kúp-
kimetszést vagy méhnyakcsonkolást (amputatio cervicis uteri), 
illetve méheltávolítást. Máskor valamilyen társjavallat alapján 
javasolták a második mûtétet. A tanulmányozott tíz év alatt a 
kúpkimetszést követôen, évente 158 esetben (13,6%) távolítot-
ták el a beteg méhét. 

A méheltávolítást megelôzô kúp alakú mintavétel szövettani 
eredménye szerint 71 esetben a kimetszés nem az épben haladt, 
vagy a metszésvonal az elváltozást érintette. Az eltávolított 
méh szövettani vizsgálata 58 esetben (81,7%) igazolt vissza-
maradt CIN-t, míg 13 esetben (18,3%) elváltozást már nem 
látták. 87 betegnél az eltávolítást a szövettani vizsgálat szerint 
biztosan az épben végeztek. Ezek közül 70 betegnél (81,5%) 
az eltávolított méh szövettani vizsgálata is negatív volt, de 17-
nél (19,6%) még maradt a méhben elváltozás: 13-nál a CIN2/3, 
egynél pedig in situ rák. 

Vizsgálataik alapján felhívják a figyelmet a kúp alakú mintavé-
teleket követô szoros nyomon követés fontosságára. Ha a beteg 

már szülni nem akar, a méheltávolítást még az épben végzett 
kimetszés után is indokolt, fôként súlyos CIN esetén. Hangsú-
lyozzák a betegtájékoztatás fontosságát.

Kulcsszavak  méhnyak, rákelôzô állapot, cervicalis intraepiô-
thelialis neoplasia, CIN, méhnyakrák, kúpkimetszés, hurok -
kimetszés, méheltávolítás  

BEVEZETÉS  A méhnyakrák megelôzésében kiemelt szerepe 
van a rák elô zô állapotok felfedezésének, gyógykezelésének. 
A Népegészségügyi Program részeként 2003 ôszén meg kez dô-
dött hazánkban a behíváson és visszahíváson alapuló szerve-
zett szû rés, az ún. nôgyógyászati onkológiai méh nyak szû rés, 
melyet háromévenként javasolt elvégezni (1). Rák elô zô állapot 
vagy rosszindulatú folyamat gyanújakor – kolposzkópos vagy 
citológiai atípia – indokolt a szövettani vizsgálat elvégzése, ami 
a méhnyak kúp alakú kimetszése, vagy kolposzkóppal vezérelt 
ún. pontkimetszése (punch biopsy) lehet. Ez utóbbi eljárás Map-
gyarországon nem terjedt el. A hazai gyakorlatban szabvány 
módszernek számít a méhnyak kúp alakú kimetszése szakaszos 
méhkaparással kiegészítve. A mintavétel többféle mûtéti mód-
szerrel is vé gez he tô. A hagyományos, szikével végzett kúpki-
metszés (hidegkés-conisatio) egyik elônye, hogy a metszési sík 
(ún. sebészi szél) nem roncsolódik, így az épben való kimet-
szés jól meg ítél he tô. A kúp alakú kimetszés végezhetô elektro-
mos vagy rádióhullámú hurokkal is (hurokkimetszés), amikor 
a metszésvonal – az elektromos hôhatás miatt – a szövettani 
vizsgálatnál kevésbé ítélhetô meg. Hasonlóan károsodhatnak a 
metszési síkok a CO2-lézerrel kivágott kúpoknál is. Azok az el-
járások, amelyek nem eredményeznek szövettanilag feldolgoz-
ható mintákat (lézervaporizáció, elektrokoaguláció, fagyasztá-
sos kezelés) nem javasolhatók, mivel a méhnyakrák lehetôsége 
negatív kolposzkópos és sejtvizsgálati lelet ellenére sem zárha-
tó ki. A szabad szemmel nem látható, csak kolposzkóppal ész-
lel he tô elváltozás területérôl nem tanácsos a célzott mintavétel, 
mert a környezô területek elváltozásairól nem tájékoztat, az 
esetleg jelen lévô súlyosabb folyamat, rák elnézhetô (2).

Nôgyógyászati Onkológia 2006; 11:197–200



198

A méhnyakból vett szövetminta feldolgozását követôen a te en-
dôk attól függenek, hogy a folyamat rákelôzô állapot-e, és an-
nak melyik fokozata – CIN1, CIN2, CIN3, CIS –, illetve rák-e, 
valamint, hogy a kimetszés az ép szövetben történet-e. A szak-
mai álláspont egységes abban a tekintetben, hogy amennyiben 
a kimetszést nem az épben végeztük, további mûtéti beavat-
kozás indokolt. Gyermekvállalási szándék esetén ismételt kúp-
kimetszés vagy méhnyakcsonkolás, a családtervezés lezárulta 
után inkább a méheltávolítás javasolt.

Amikor a kimetszett méhnyakkúp szövettani vizsgálata rák elô-
zô állapotot igazol, és a kóros elváltozást az ép szövetben vág-
tuk ki – jelenlegi felfogásunk szerint – elegendô a beteg továb-
bi szoros követése, a rendszeres, általában három havonkénti 
kolposzkópos és sejtkenetvizsgálat, majd két egymást kö ve tô 
negatív lelet után ellenôrzés 6 havonként, a továbbiakban pedig 
évenként. Az épben végzett kimetszések után többször merül 
fel a méheltávolítás igénye, például a ráktól való félelem miatt, 
fô ként a súlyos fokú CIN vagy CIS esetén, ami érthetô. Egyéb 
kí sé rô betegségeknél (myoma, vérzészavar) a CIN a méheltá-
volítás társjavallata lehet.

Közleményünkben a méhnyak kúp alakú kimetszésének 10 
éves anyagát tárgyaljuk, elsôsorban azokat az eseteket, ame-
lyekben a kúpkimetszést követô egy éven belül a méhet eltá-
volítottuk. Azt elemeztük, hogy az eltávolított méh szövettani 
vizsgálatának eredménye mennyiben egyezett vagy tért el a 
kúp alakú méhnyakminta szövettani vizsgálati ered mé nyé tôl: 
az ép szövetben végzett eltávolítás után maradt-e vissza CIN, 
illetve nem épben történt eltávolítás esetén milyen arányban 
lehetett még CIN-t látni. 

BETEGEK ÉS MÓDSZER  1996 és 2005 között osztályunkon 1154 kúp 
alakú kimetszést végeztünk a méhnyakból. A kivágást minden 
esetben szakaszos méhkaparással egészítettük ki. A mû té tet 955 
betegnél azért tartottuk szükségesnek, mert a sejt- (2 alkalommal 
P3, illetve P4-es, P5-ös sejtkenet) és/vagy a kolposzkópos vizs-
gálat rákelôzô állapot, méhnyakrák gyanúját vetette fel. A mû tét 
javallatát 199 esetben jóindulatú elváltozás: vissza té rô méhnyak 
gyulladás, illetve méhszájrepedés képezte. A mû té tek javallatát 
az 1. táblázatban foglaltuk össze. 

A 2. táblázatban a mûtéti módszereket tüntettük fel. Az esetek 
többségében kúpkimetszést végeztünk. A hurokkimetszést el-
sô sor ban a méhszájrepedés vagy a méhnyak gyulladása miatt 
választottuk. 392 alkalommal a szikével végzett kimetszést kö-
ve tô en a vérzést rádióhullámú vagy elektromos eszközzel csil-
la pítottuk.

A szövettani mintát 12 óránál megjelölve küldtük át kórszövet-
tani vizsgálatra. A szabályos, kúp alakú, 12 óránál fonaljelö-
léssel ellátott, megfelelôen (pufferolt 8%-os formalinban) rög-
zített szövetkúp feldolgozásának elsô lépése az endometriális 
szél (a kúp csúcsa) lemetszése; ezt „E” jelöléssel indítjuk. Erre 
azért van szükség, hogy a CIN, rák eltávolítását a méhtest felé 

is megvizsgálhassuk. Ezután a szövetminta külsô felszínét kék 
festékkel befestjük. A festék száradása után a kúpot négy ne-
gyedre vágjuk (1. ábra). Az egyes negyedeket – amelyek egy-
egy csonka kúp negyedei – 2-3 mm vastag szeletekre vágtuk. 
Az így kapott lapszerû szövetdarabok egyik oldalát a festékkel 
jelölt külsô sebészi szél, a másik oldalát a nyakcsatorna képezi, 
felsô végét a méhtesti metszésvonal „maradéka”, alsó felszí-
nét pedig a méhnyak külsô hámja (ectocervicalis hám) alkotja. 
Minden egyes szeletet külön blokkban indítunk, így lehetôség 
van az egyes szeletek különálló mélyítésére, sorozására, ami 
akkor szükséges, ha az adott metszetben az elváltozás teljes 
egészében nem látható. A metszeteken megjelöljük, hogy az 
adott szelet melyik negyedbôl (A1-A4) származik. 

Ha a kúpkimetszés szövettani vizsgálata rákelôzô állapotot mu-
tatott, és a kimetszés nem az épben történt, a beteg életkorától és 
gyermekvállalási szándékától függôen javasoltunk ismételt mû té-
tet. Ha a beteg még szülni akart, illetve a gyermekvállalási szán-
dékról késôbb kívánt dönteni, az ismételt kúpkimetszést vagy a 
méhnyakcsonkolást, a 40 év felettieknek, illetve a családtervezés 
lezárulta után inkább a méh eltávolítását javasoltuk, az életkortól 
füg gô en a függelékek eltávolításával vagy visszahagyásával.

1. táblázat.  Méhnyak kúpkimetszésének javallatai

Javallat Esetszám Százalék (%)

CIN gyanúja 955 82,4

Méhszájrepedés, méhnyakgyulladás 199 17,6

Összesen 1154 100,0

2. táblázat.  A kúp alakú kimetszések módszerei 

Módszer Esetszám Százalék (%)

Hurokkimetszés 239 21

Kúpkimetszés 523 45

Kúpkimetszés koagulációval 392 34

Összesen 1154 100

1. ábra.  A kúpkimetszés szövettani feldolgozása.   a. Az A1-A4 a négy részre 
vágott szövetkúp egyes negyedeit jelöli.   b. A vízszintes vonalnál a kúpot levágjuk, 
hogy az elváltozásnak a méhnyálkahártyába terjedését tanulmányozhassuk.

A méhnyálkahártya 
felé esô metszésvonal

A1

A2

A4

A3

Oldalsó 
kimetszési 

felszín 

a. b.

Rák T és munkatársai
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Amennyiben a szövettani vizsgálat jóindulatú elváltozást 
vagy rák elô zô állapotot mutatott, és az elváltozást teljesen 
kivágtuk – a sebészi szélek épek voltak –, szoros nyomon 
követést javasoltunk, három havonként megismételt sejt- és 
kolposzkópos vizsgálattal. Két negatív leletet kö ve tô en az 
ellenôrzést hat hónap múlva, majd ennek negatívitása ese-
tén a továbbiakban évenként ismételtük. 40 éves kor felett a 
beteg részletes tájékoztatása kapcsán felvetettük a méheltá-
volítás le he tô sé gét. Amennyiben egyéb társjavallat is fenn-
állt (myoma, vissza té rô vérzési rendellenesség, a ráktól való 
félelem), és a beteg már nem kívánt szülni, méheltávolítást 
– az életkortól függôen a függelékek eltávolításával vagy visz-
szahagyásával – javasoltunk.

Az eltávolított méhek szövettani feldolgozása elôtt, a meg fe le-
lô rögzítés céljából, a méhtesten, a méh hossztengelyére me rô-
le ges, a teljes vastagság 90%-ig terjedô, 2-3 cm-es távolságban 
metszéseket ejtettünk. A megfelelô rögzítés és feldolgozha-
tóság érdekében nem célszerû a mûtét után ollóval feltárni a 
méh üregét, mert az olló tompa vége lesodorhatja a nyakcsa-
torna és a méhnyálkahártya hámját. A kellô (24 órás) rögzítés 
után meghatároztuk és kimetszettük azokat a szövetrészeket, 
me lyek bôl metszet készült. Az eltávolított méheken az elô ze-
tes kúpkimetszések nyoma szabad szemmel is jól látható volt. 
A méhnyak kül sô felszínét kék festékkel jelöltük, majd az elô-
ze tes kúpkimetszés területérôl – amely szabad szemmel is jól 
látható – több metszetet készítettünk oly módon, hogy a kimet-
szett szeletek egyik oldalát a kékkel jelölt szél, a másik oldalát 
pedig a méhnyakhám – nyakcsatorna, külsô méhnyak – alkot-
ta. Amennyiben az elôzetes szövettani vizsgálatnál a méhnyál-
kahártya felé esô metszési síkban CIN vagy rák volt, akkor 
a kö vet ke zô kimetszéseket a nyakcsatorna-méhnyálkahártya 
(endocervix-endometrium) átmenetbôl készítettük. Ezek a 
kimetszések a méh hossztengelyével párhuzamosak voltak; 
egyik végükön a nyakcsatorna nyálkahártyája, a másikon 
a méhnyálkahártya helyezkedett el. Ilyen módon a CIN, rák 
beterjedése a méhnyálkahártyába pontosan megítélhetô volt. 
Ezután az endometriumból metszettünk ki: amennyiben elü-
változást nem láttunk, csak egy – a méhnyálkahártya melletti 
méhizomszövetet (myometrium) is tartalmazó – kimetszést 
készítettünk. Természetesen, ha a mikroszkópos értékeléskor 
bár mi ne mû elváltozás le he tô sé ge merült fel, pótkimetszést vé-
geztünk. Ezután az oldaljelzett petefészkeket és petevezetôket 
vizsgáltuk szövettanilag. 

EREDMÉNYEK  A 3. táblázatban összesítettük a kivágott méh-
nyak kú pok szövettani vizsgálatának eredményeit. Az esetek 
70,4%-ában rákelôzô állapotot, 5,5%-ában pedig már rákot 
kórisméztünk.

A 4. táblázatban a kúpkimetszést követô méheltávolítások szö-
vettani eredményeit összesítettük. A 158 beteget két hasonló 
számú csoportba soroltuk, aszerint, hogy a mûtéti kimetszés az 
ép szövetben történt-e, vagy nem; azaz visszamaradt elválto-
zással kell-e számolnunk, vagy sem: 

a) Az eltávolítás 71 betegnél nem volt teljes, a metszés a kóros 
szöveten haladt át. Ebbôl 58 esetben, (81,7%) az eltávolított 
méh szövettani vizsgálata CIN-t mutatott, 13 esetben (18,3%) 
azonban nem.

b) Az eltávolítás az elsôdleges mûtét szövettani vizsgálata sze-
rint 87 esetben volt teljes, vagyis egyértelmûen az ép szövet-
ben metszettünk. A 87 eltávolított méh szövettani vizsgálata 
70 esetben CIN-t már nem talált, 17 esetben (19,5%) viszont 
maradt vissza elváltozás: tizenháromban (az esetek kétharma-
dában) CIN2/3, illetve CIS (5. táblázat). 

MEGBESZÉLÉS  A méhnyakrák szûrésének gyakoribbá válásával 
várhatóan egyre többször lesz szükség szövettani vizsgálatra, 
a méhnyak kúp alakú kimetszésére. A diagnosztikus céllal 
végzett méhnyakmûtétek többféle módszerrel végezhetôk. Az 
egyes mû té ti eljárások mellet és ellen számos érv szól, úgymint 
az egy sze rû ség, a rövidebb ideig tartó kórházi kezelés, kisebb 

3. táblázat.  A kúp alakú minták szövettani vizsgálatának eredményei 

Szövettani eredmény Esetszám Százalék (%)

CIN1 248 21,5

CIN2 152 13,2

CIN3, CIS 349 30,2

Méhnyakrák 63 5,5

Jóindúuatú elváltozás 342 29,6

Összesen 1154 100,0

4. táblázat.  A méhnyakkúpok és az eltávolított méhek szövettanának összefüggései

Szövettan Esetszám Százalék (%)

Az elváltozás az épben eltávolítva 87

     Elváltozás nem maradt vissza 70 80,5

     Visszamaradt elváltozás 17 19,5

Az elváltozás nem az épben eltávolítva 71

     Elváltozás nem maradt vissza 13 18,3

     Visszamaradt elváltozás 58 81,7

Összesen 158

5. táblázat.  Az épben eltávolított szövetkúpok után visszamaradt CIN fokozata

CIN Esetszám Százalék (%)

CIN1 4 23,5

CIN2 4 23,5

CIN3, CIS 9 53,0

Összesen 17 100,0

Kúpkimetszések szövettana
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költség. A kúpkimetszések egyik fontos szakmai szempontja a 
széli rész épségének megítélése. Az irodalmi adatokkal egybe-
hangzóan (3-8) véleményünk szerint is a szikével végzett ki-
metszés, a kúpkimetszés a legkedvezôbb a széli részek épségé-
nek megítélésére. A szövetminta eltávolítása után a seb ellátása, 
a vérzéscsillapítás varrással és rádióhullámú vagy elektromos 
eszközzel is egyaránt végezhetô. A különbözô sebészi mód-
szerek között számottevô különbség van a mûtét és a kórházi 
bennfekvés idôtartamában, ami a jelenlegi pénzügyi rendszert 
tekintve nem elhanyagolható szempont. 

A kúpkimetszést követôen a további teendôk nagyban függe-
nek attól, hogy a kimetszést biztosan az ép szövetben végez-
tük-e. Amennyiben nem az épben vágtunk – az irányadó szak-
mai elveknek megfelelôen – saját gyakorlatunkban is további 
beavatkozást tartunk szükségesnek, a gyermekvállalási szán-
déktól füg gô en ismételt kúpkimetszést, méhnyakcsonkolást 
vagy méheltávolítást.

A méhnyakrák leggyakrabban a laphám-hengerhám határán, az 
ún. squamocolumnaris junctio területén alakul ki, azonban adal-
tok szólnak amellett, hogy a folyamat többször sokgócú (mul -
tifocalis). Ilyenkor a kúpkimetszéssel nyert minta szövettani 
vizsgálata a sebészi széleket elváltozásmentesnek véleményezi, 
ugyanakkor esély van arra, hogy a méh visszahagyott részén a 
kóros folyamat megmarad (9). Tíz éves anyagunk átvizsgálását, 
a méhnyakból kivágott szövetminták és az eltávolított méhek 
szövettani eredményeinek összevetését, ebbôl a szempontból 
tartottuk fontosnak. Úgy gondoljuk, hogy a viszonylag nagy 
esetszám alkalmas bizonyos következtetések levonására. 

Osztályunk hagyományokon alapuló gyakorlata, hogy az or-
voskarral folytatott napi megbeszélésen kiértékeljük az elvég-
zett mû té tek szövettani vizsgálatainak eredményét, különös 
tekintettel a rosszindulatú elváltozásokra és a rákelôzô állapo-
tokra. A ke ze lô or vos bevonásával döntünk a betegek további 
ellátásáról, az ellenôrzések szükségességérôl. A kezelôorvos a 
megbeszéltek szellemében tájékoztatja a beteget a további te-
en dôk rôl. A beteggel való megbeszélés, tájékoztatás kapcsán 
többször merült fel a betegek részérôl a méheltávolítás igénye, 
gyakran kimondottan a ráktól való félelem miatt. A tájékozta-
tásnál kitérünk arra is, hogy a folyamat a kúpkimetszést követô 
évek múlva ismét elkezdôdhet, illetve arra hogy a folyamat 
olykor többgócú is lehet, ezért is fontos a méh megtartása ese-
tén a továbbiakban a kolposzkópos és sejt-vizsgálat rendszeres 
megismétlése.

A méhnyak kúpkimetszése elsôsorban diagnosztikus beavat-
kozás, az épben végzett eltávolításnál azonban – fôleg fiata-
loknál – megfelelô kezelés. Adataink felhívják a figyelmet 
arra, hogy amennyiben a kúpkimetszést követôen a méh meg-

tartása mellett döntünk, elengedhetetlenül fontos a betegek 
részletes tájékoztatása, valamint a további szoros nyomon 
követése. Tapasztalataink alapján a kolposzkópos vizsgálatot 
és a sejt-vizsgálatot a mûtét után három havonként, majd két 
negatív eredményt követôen fél, majd egy évenként indokolt 
elvégezni.

Ha a beteg 40 évnél idôsebb, illetve amennyiben már szülni 
nem akar és a méh megtartásához nem ragaszkodik, célszerû a 
méheltávolítást javasolni, még társjavallatok hiányában is. Ter-
mészetesen idôsebb korban vagy egyéb társ javallatok mellett a 
méheltávolítás feltétlenül indokolt, az életkortól függôen a füg-
gelékek meghagyásával vagy eltávolításával. Adataink felhív-
ják a figyelmet a körültekintô betegtájékoztatására. A beteget 
cél sze rû mindig bevonni a döntésbe, amelynek mindig egyénre 
szabottnak kell lennie. Úgy gondoljuk, hogy a méhnyakrák mi-
atti halálozás hathatós csökkentésének fontos része a méhnyak 
rák elô zô állapotainak kórismézése és korszerû kezelése.
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SZERKESZTÔSÉGI MEGJEGYZÉS  A dolgozatban megfogalmazott 
kezelési javaslatok a szerzôk álláspontját képviselik. Egységes 
kezelési elvek hazánkban nem terjedtek el.
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