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BEVEZETÉS  A nôgyógyászati rákszûrés módszerei: a nô gyó gyá-
sza ti vizsgálat, a sejtkenetvétel (citológiai) és a kolposzkópia, 
amelyet az emberi papillomavírus meghatározása (HPV-meg-
határozás) egészít ki. 

Megjegyzés: a hazai gyakorlatban a kolposzkópia, mint szûrô 
módszer sok évtizedes múltra tekint vissza, értéke nagyon nagy, 
elhagyása hiba lenne. Az utóbbi években, hazánkban is hangot 
adtak annak, hogy a szûrést, értsd kenetvételt, szakképzett nô vé-
rek, szülésznôk, körzeti ápolók végezzék, remélve, hogy ekként 
a népesség nagyobb százalékban szûrhetô. Természetesen ez a 
lehetôség összehasonlíthatatlanul jobb, mint a szûrés elmaradása, 
de szakmai értéke elmarad a nô gyó gyá szok által végzett össze-
tett szûréstôl. Ez a megfontolás szervezési kérdés, nem tartozéka 
a szakmai irányelveknek. Véleményem szerint a lakosság hatha-
tósabb bevonását a nôgyógyászati rákszûrésbe nem a színvonal 
csökkentésével, hanem más ösz tön zôk kel kell megoldani.

A SZÛRÉS MEGHATÁROZÁSA  A szûrés meghatározás szerint a 
panaszmentes népesség vizsgálata valamely rákelôzô állapot 
vagy kez dô dô rák felismerésére. A HPV-meghatározás, jóllehet 
csak akkor végezzük, amikor a sejtkenet vagy a kolposzkópia 
rák elô zô állapot / rák gyanúját kelti, mégis belefér ebbe az ér-
telmezésbe, hiszen sem a sejtvizsgálattal, sem a kolposzkóppal 
felismert elváltozás nem panasz.

A nôgyógyászati rákszûrésen valójában a méhnyakrák szûrését 
értjük, ámbár a klinikai vizsgálattal felismerhetô más nôi nemi 
szervi és az emlôdaganat kiszûrését is magában foglalja.

A RÁKELÔZÔ ÁLLAPOT FOGALMA  A rákelôzô állapot fogalmát 
a szer zôk nem használják egységesen. A CIN1 (cervicalis inm-
traepithelialis neoplasia) nem te kint he tô rák elô zô elváltozásnak, 

nagyobbrészt más okból alakul ki. A CIN2 is vegyes csoport, 
oka jóindulatú elváltozás is lehet. A laphámrákok valódi rák elô-
zô elváltozása a CIN3/CIS. A méhnyak mirigyhámrák rák elô zô 
állapotnak, az ún. cervicalis glandularis intraepithelialis neo pla-
siá nak (CGIN) voltaképp csak a súlyos elváltozását (high grade 
CGIN) fogadják el, amely az AIS-t (adenocarcinoma in situ) is 
magában foglalja. Az enyhe forma értékelése bizonytalan. 

A RÁKSZÛRÉS MÓDSZEREI

A NÔGYÓGYÁSZATI VIZSGÁLAT  A szûrés a szeméremtest megtekin-
tésével, a hüvely és a méhnyak feltárásával, megnézésével kez-
dô dik. Ha a méhnyakon klinikailag egyértelmû rákos növedék 
látható, azonnali mintát veszünk szövettani vizsgálatra.

A mintavételhez ilyen esetekben érzéstelenítés nem szüksé-
ges, a vizsgálóasztalon akár csipesszel, vattapálcikával is, de 
inkább Volkmann-kanállal elvégezhetô. Borsónyi szövetmin-
ta bô ven ele gen dô. A klinikailag egyértelmû, jól látható rákos 
növedék legalább IB-stádiumnak felel meg. Sejtkenetvizsgálat 
stb. nem szükséges.

A SEJTVIZSGÁLATOKNÁL ALKALMAZOTT  
NEMZETKÖZI RÖVIDÍTÉSEK

ASC – atypical squamous cells
ASC-US – atypical squamous cells of undetremined significance
ASC-H –  atypical squamous cells, cannot rule out high-grade squamous 

intraepithelial lesion 

AFR – ASCUS, favour reactive
AFS – ASCUS, favour SIL/HSIL 
AFLS – ASCUS, favour low-grade squamous intraepithelial lesions 
AFHS – ASCUS, high-grade squamous intraepithelial lesions
ANOS – ASCUS, not otherweis specified

SIL – squamous intraepithelial lesions
LSIL – low-grade squamous intraepithelial lesions, mild dyskaryosis
HSIL – high-grade squamous intraepithelial lesions, sever atypia

AGC – atypical glandular cells
AGC-NOS – atypical glandular cells, not otherwise specified 
AGC “favour neoplasia” – atypical glandular cells, favour neoplasia
AIS – endocervical adenocarcinoma in situ
CGIN – cervical glandular intraepithelialis neoplasia

BMD – borderline or mild dyscariosis
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A fentiek más, szabad szemmel felismerhetô rákokra (pl. sze-
méremtestrák) is vonatkoznak.

Kivételesen a méhnyak IA2-stádiuma is szembeötlô a vizsgá-
latnál, ám ez inkább a kolposzkóppal nézve látszik rosszindu-
latú elváltozásnak. Kétes esetben sejtkenetvizsgálat szüksé-
ges, a továbbiak ennek eredménye szerint. Az ilyen kivételes 
esetekben a kúpkimetszés (conisatio), esetleg hurokkimetszés 
(LLETZ, large loop excision of the transformation zone) a stá -
dium mûtét elôtti pontos meghatározása végett helyénvaló.

EGYÜTTES SEJTKENET- ÉS KOLPOSZKÓPIAI SZÛRÉS  Ha a nô gyó gyá sza ti 
vizsgálatnál egyértelmûen nem látható daganat, a méhnyak-
ról sejtkenetet veszünk, majd kolposzkópiai vizsgálatot vég-
zünk. A teendôket e vizsgálatok eredményei határozzák meg. 
Lehetôségek: 

KIEGÉSZÍTÉS  Tudományos felmérések is bizonyítják, hogy a ha-
misan negatív sejtvizsgálati eredmények nem is olyan ritkák 
(10-30%), ezért a nyugati világban is törekszenek kie gé szí-
tô rákszûrési módszerek (például elsôdleges HPV-vizsgálat) 
bevezetésére. Ám, ha elváltozás kolposzkóppal sem látható, 
a negatív szû rô vizs gá lat tévedése elhanyagolható (1-2%). 
A „szûrô” kolposzkópiának ez az egyik megbecsülhetetlen 
je len tô sége. 

KIEGÉSZÍTÉS  Az ASCUS-, LSIL-kenetet többnyire P3-nak, de 
idônként P2-nek is véleményezik, kiváltképp az elôbbit. Hátte-
rében gyakorta gyulladás, idôsebbeknél inkább ösztrogénhiány 
áll, amely szintén társulhat gyulladással. 

Teendôk: 
a) ha kimutatható gyulladás, célzott kezelés, majd a gyulladás 

gyógyulása után két-négy héttel ismételt kenetvétel, kol posz-
kópia;

b) ha ösztrogénhiány igazolható, ismételt kenetvétel és kol posz-
kó pia két-három hetes hormonkezelés után; 

c) ha gyulladás/ösztrogénhiány nem igazolható, 
 vagy
 ha megfelelô gyulladás elleni és/vagy hormonkezelés után 

ismételten ASCUS vagy LSIL a sejtvizsgálat eredménye, a 
HPV-meghatározás helyénvaló: 

n Ha nagykockázatú HPV nem fedezhetô fel (HPV-nega-
tív vagy kiskockázatú HPV), az ASCUS/LSIL-kenetek rend-
re vagy valamilyen jóindulatú hámelváltozás (hámátalakulás 
[metaplasia], szarusodási zavar [parakeratosis], függölyszerû 
[condyloma] szövetátalakulás); vagy visszafejlôdô CIN (leginC-
kább CIN1/2); vagy kenethiba következményei. 

Teendô: ellenôrzés (kenetvétel, kolposzkópia) hat és tizenkét 
hónap múlva, az utóbbinál a HPV-meghatározása is szükséges. 
Egy év alatt valamilyen változás szinte mindig bekövetkezik, a 
tennivalóinkat ez határozza meg.  

Elviekben elôfordulhat, hogy a kenet egy év után is ASCUS/
LSIL, ugyanakkor nagykockázatú HPV nem mutatható ki és 
a kol posz kó pia is negativ, a gyakorlatban ennek vajmi kevés 
a va ló szí nû sége; oka leginkább kenetvizsgálati hiba. Ilyenkor 
mindig egyedileg kell eljárni, a támpontok a következôk: 

• A legfontosabb a kenetek ellenôrzése, az eset megbeszé-
lése a sejtkenetet kiértékelôvel, esetleg másik sejttanász 
(citológus) bevonásával. Az ASCUS-kenet nem, az LSIL 
azonban csaknem kizárja, hogy a mirigyhám kóros elvál-
tozását jelezné a sejtvizsgálat. Az AIS esetében ugyanis 
az atípusos mi rigy hám sej tek rendre jelen vannak, jólle-
het elnézhetôk, ám az atípusos laphámsejtekkel nehezen 
téveszthetôk össze. 

• A negatív kolposzkópia értékelésénél alapvetô, hogy látjuk-
e az egész átmeneti sávot (transzformációs zóna). Ha igen, a 
CIN jelenléte valószínûtlen, de az AIS-sé is kétséges. Ha az 
átmeneti sáv nem hozható teljes egészében látótérbe, lehet-
séges, hogy a nyakcsatornában mégis kialakult valamilyen 
rá kelô zô állapot. 

• A negatív HPV-vizsgálati eredmény elviekben kizárja az 
elô re ha ladó CIN, CGIN lehetôségét, a visszafejlôdôét nem, 
ennek azonban már nincs veszélye.

• Az érintett asszony hozzáállása, kívánsága is fontos szempont.

Ha a hibalehetôség nem valószínûsíthetô, az efféle rendkívül 
kivételes esetekben a szövettani mintavétel (hurok-, kúpkimet-

KENET NEGATÍV
KOLPOSZKÓPIA NEGATÍV

↓
Szokásos szûrés

KENET: ASCUS (ASC-US), LSIL (P3/2)
KOLPOSZKÓPIA NEGATÍV/POZITÍV

↓
gyulladás kizárása, illetve kezelése

ösztrogén hiány kizárása, illetve kezelése

	 ↓ ↓
 gyulladás, ösztrogénhiány kezelés után ismét kenetvizsgálat 
 nincs és kolposzkópia

	 ↓ ↓
 HPV-meghatározás ha ismét ASCUS/LSIL,  
  HPV-meghatározás

	 ↓ ↓
	 ↓							 ↓
 nagykockázatú kiskockázatú HPV
 HPV  vagy HPV-negatív

	 ↓ ↓
 három hónap múlva hat hónap múlva
 kenet, kolposzkópia kenet, kolposzkópia 

	 ↓ ↓
 újabb három hónap múlva újabb hat hónap múlva
 kenet, kolposzkópia és HPV kenet, kolposzkópia és HPV

	 ↓ ↓
 ha a kenet hat hónap után is a továbbiak az újabb vizsgálatok
 ASCUS/LSIL és a nagykockázatú eredményei szerint
 HPV kimutatható, hurok- / kúpkimetszés

1

2
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szés) nagyon megfontolandó, egyedi elbírálás alapján javasolt, 
el sô sor ban 30 évnél idôsebbeknél.

n  Ha nagykockázatú HPV kimutatható, a CIN vagy AIS fenn-
állása való szí nû sít he tô, ámbár ezek javarésze rendszerint vissza-
fej lô dik. 

Teendô: három és hat hónap után újabb sejtkenet és kol posz-
kópia, az utóbbinál HPV-meghatározással kiegészítve. Ha az 
elváltozás hat hónap után is fennáll és a nagykockázatú HPV 
kimutatható, a hurok- vagy kúpkimetszést cél sze rû elvégezni, 
jóllehet még szülni akaró, harminc év alatti nôk nél további 
három hónap megfigyelés megengedhetô. Ha a HPV-vizsgálat 
negatívvá válik, a rákelôzô állapot óhatatlanul vissza fej lô dik.

Az ASCUS/LSIL-kenetek mellett elôforduló pozitív kol posz kó-
pia (mozaikosság, pontozottság stb.) nem befolyásolja a fenti ellá-
tási elveket, jelentôsége csupán az, hogy a CIN jelenlétének jóval 
nagyobb a valószínûsége, mint a kolposzkóp-negatív esetekben. 
Ilyenkor a kolposzkópiai eltérések rendre enyhék/mérsékeltek; 
súlyos elváltozások (durva mozaik és pontozottság, felszíni egye-
netlenség, kóros érrajzolat) melletti ASCUS/LSIL elô for du lá sa-
kor elsôsorban téves sejtvizsgálatra kell gondolnunk.

KIEGÉSZÍTÉS  Az ún. sejtnegatív pozitív kolposzkópia az esetek 
legalább egyharmadában, felében nem CIN, hanem más jóin-
dulatú hámeltérés, leginkább hámátalakulás (metaplasia) követ-
kezménye. Az ilyen leletek háttérében lévô CIN-ek többsége is 
csak CIN1, esetleg CIN2, s ezek is javarészt visszafejlôdnek.  

Az ilyen esetekben:
a) ha HPV nem mutatható ki, a kolposzkóppal látható hám-

eltérés legtöbbször nem rákelôzô elváltozás miatt jön létre, 
jóval ritkábban visszafejlôdô CIN-t tükröz, amely már ve-
szélytelen; 

b) a kiskockázatú HPV egyéb jóindulatú hámeltérések mellett 
a függölyszerû átalakulás lehetôségét is felveti; 

c) a nagykockázatú HPV jelenléte növekvô rákelôzô állapot-
ra utal, amelyeknek javarésze még visszafejlôdik, rendre a 
HPV-fertôzés megszûnése után.  

Enyhe sejtkenetnegatív mozaikosság, pontozottság stb. jóin-
dulatú, sôt élettani hámátalakulások mellett is hosszú évekig 
megmaradhat, különösen fiataloknál. Az effélék egyik külön-
leges példája az ún. veleszületett átalakulási sáv (congenital 
transformation zone, CTZ).

Teendôk: 
a) Ha nagykockázatú HPV nem mutatható ki, a vizsgálatokat 

(kol posz kó pia, sejtkenet, HPV-kimutatás) fél év múlva kell 
megismételni. Ha sejteltérés nincs és a nagykockázatú HPV-
DNS sem fordul elô, elegendô a kolposzkópiát hat hónapon-
ként, a kenetvételt évente ismételni. Amennyiben a kol posz-
kóp pal ész lel he tô elváltozás súlyosbodik vagy sejteltérés is 
kialakul, az ismételt HPV-vizsgálat sokat segíthet.

b) Ha nagykockázatú HPV igazolható, három hónaponként kol-
posz kó pia, hathavonta sejtkenet és HPV-meghatározás is.

 •   ha a rákelôzô állapot súlyosbodik, a kóros sejtek csakhamar 
megjelennek a kenetben (LSIL, HSIL, AIS), s a kol posz-
kóp pal látott elváltozások is rendre súlyosbodnak (durva 
mozaikosság, pontozottság, felszíni egyenetlenség stb.);

 •   a folyamat visszafejlôdésének a HPV-meghatározás nega-
tívvá válása az elsô jele.  

A pozitív kolposzkópia önmagában, még a nagykockázatú HPV 
jelenlétében sem képez mûtéti javallatot. 

KIEGÉSZÍTÉS  Az ún. HSIL-kenet legkevesebb súlyos rákelôzô ál-
lapotra utal, ám hátterében már áttörô (invazív) rák is állhat. Az 
efféle súlyos rákelôzô elváltozások visszafejlôdése kivételes, 
ezért kezelésük (mûtéti eltávolításuk kúp-, esetleg hurokkimet-
széssel) indokolt. Jóllehet megfigyeltek kolposzkóppal fel is-
mer he tô elváltozásokat – leginkább a kóros érrajzolat és va-
lamelyest a felszíni egyenetlenség –, amelyek arra utalhatnak, 
hogy a folyamat az alaphártyát már áttörte, de ezek a jelek nem 
megbízhatók annyira, hogy ennek alapján a kezdôdô rákot és a 
rák elô zô állapotot biztonsággal elkülönítsük. A kúpkimetszés 
ezért a rák felismerése és a stádium meghatározása céljából is 
elengedhetetlen. A HPV-meghatározásnak az ilyen esetekben 
gyakorlati jelentôsége nem nagyon van, legfeljebb kutatás cél-
jából végezhetô.    

Célzott mintavétel (punch biopsy) csak klinikailag egy ér tel-
mû rákos folyamatnál jön szóba (ld. fent). A nyugati világban 
elterjedt, ám visszaszorulóban lévô gyakorlat a kol posz kóp-
pal vezérelt célzott kimetszés, amelyet, ha daganatsejt-be szû-
rô dés (az alaphártya áttörése) nem látható, az ún. szövetpusz-
tító kezelés (lézer vaporizáció, elektrokoaguláció, fagyasztás 
stb.) követ. A módszer nagyon sok buktatót rejt magában, 
nem javasolt.  

KENET NEGATÍV
KOLPOSZKÓPIA POZITÍV

↓
HPV-meghatározás

	 ↓ ↓
 nagykockázatú HPV kiskockázatú HPV / HPV-negatív

	 ↓ ↓
 három hónaponként fél év múlva
 kolposzkópia, kenet, kolposzkópia és HPV
 hathavonta sejtkenet ↓
 és HPV-vizsgálat is 6-12 hónaponként 
  kolposzkópia, sejtkenet

Megjegyzés: Az ellenôrzések alatt bekövetkezô változások szerint az eset egy-
ér tel mûen valamelyik másik csoportba kerül: teendôk annak meg fe le lô en. 

KENET: HSIL, AGC (AIS, CGIN, ASCUS-H) (P4/5)
KOLPOSZKÓPIA NEGATÍV/POZITÍV

↓
kúpkimetszés (hurokkimetszés, nyakcsatorna-kaparás)

3

4
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Ha HSIL/ACG/P4-5 kenet mellett a külsô méhnyak még kol-
posz kóp pal is épnek látszik, a nyakcsatorna óvatos kikaparása 
kis curette-kanállal, tájékoztató lehet. Ugyanis, ha szövettörme-
léket nyerünk és az szövettani vizsgálattal ráknak (elsôsorban 
mirigyráknak) bizonyul, a daganatos átalakulás legkevesebb 
IB-stádiumú; ekként a kúpkimetszés szükségtelen, az elválto-
zás kezelése kiterjesztett mûtét. 

Ha a kenetben kóros mirigysejtek láthatók, a súlyos rákelôzô 
elváltozást (AIS) vagy a mirigyhámrákot biztonsággal csak 
szövettani vizsgálattal ismerhetjük fel, annak ellenére, hogy a 
kóros elváltozások mértéke a mirigyhámsejteknél is utal a be-
tegség súlyosságára. Mégis az elváltozás kivágása, szövettani 
vizsgálata az egyedül megnyugtató, ezért soroljuk a kóros mi-
rigyhámsejteket tartalmazó sejtkeneteket a HSIL-kenetekkel 
egy csoportba.

A SZÛRÉSEK GYAKORISÁGA  A házaséletet a lányok többsége 
tizenéves korban kezdi, következésképpen már a tizenévesek 
is fer tô zôd (het) nek HPV-vel. Rendszerint elmennek nô gyó gyá-
sza ti vizsgálatra, amelynek a kolposzkópia is része. Ha kol posz-
kóp pal gyanús elváltozást nem látunk, a sejtkenet vételét (a 
citológiai vizsgálatot) csak a 20. életévtôl érdemes elkezdeni. 
Ezt kö ve tô en évente javasolt nôgyógyászati vizsgálat (kol posz-
kó pia), s amennyiben eltérés nincs, kenetet elegendô kétéven-
ként venni. Ha a sejtvizsgálat három egymás utáni alkalommal 
negatív és kolposzkópiai eltérés sincs, a háromévenkénti sejt ke-
net vizs gá lat teljesen megfelelô. 

Hetvenéves kor felett, ha nemi kapcsolat már nincs, és a koráb-
bi szûrések eredményei negatívak voltak, további szûrés cél sze-
rût len, de egyedileg el vé gez hetô.

SZÛRÉSEK ÉS A HPV-VÉDÔOLTÁS  A HPV-védôoltás bevezetése 
orvostörténelmi esemény: ez az elsô rákelleni védôoltás, mely-
nek jelentôsége felbecsülhetetlen. Népegészségügyi elônyeit 
csak az emberi, egyéni vonatkozásai szárnyalják túl, és az 
idô távlatában a ráfordított költségek is messze megtérülnek. 
A 12-13 éves lányok ingyenes HPV-védôoltása – az Egyesült 
Királyságban kialakított minta szerint – már halaszthatatlan, a 
társadalom egészségügyi feladatainak egyik legidôszerûbb kér-
dése, az egészségügy országos irányítóinak alapvetô erkölcsi 
fe le lôs sé ge. A mostani 14-18 évesek ún. utóoltása a védôoltás 
szervezésének része. Nem kérdéses, hogy a kislánykorban 
HPV-védôoltásban részesülôk késôbbi rákszûrési irányelvei 
módosulni fognak, de még nincs elég tapasztalatunk. Lényeges 
tehát hangsúlyozni, hogy jelenleg a beoltottaknál is a szokásos 
szû rési elveket kell követnünk.

MEGBESZÉLÉS  A fentiekben megfogalmazott irányelveket a 
Szülészeti és Nôgyógyászati Szakmai Kollégium felkérésére 

állítottam össze. A kollégium ugyanis, a méhnyakrák keletke-
zésével kapcsolatos ismereteink robbanásszerû bôvülése és az 
új meg elô zé si és vizsgálómódszerek miatt, szükségesnek tartja 
a hazai nôgyógyászati rákszûrés elveinek módosítását, új „szû-
rés út mu ta tó” kiadását. Szakbizottságot hozott létre, amelynek 
tagjai: Dr. Berkô Péter, Dr. Bôsze Péter, Dr. Hernádi Zoltán, 
Dr. Pap Károly, Dr. Ungár László. A javaslatok egyeztetésével 
Dr. Gôcze Pétert bízta meg. 

Az irányelvek összeállításának alapvetô szempontja a minden-
napi orvosi gyakorlat és a már bevált (megfelelô irodalmi adat-
tal alátámasztott) módszerek alkalmazása volt. A méhnyakrák 
szû ré sé re javasolt ún. megtekintési, színelemzési módszerek, a 
polarprobe és a molekuláris jelzôk (pl. p16 stb.) kísérleti sza-
kaszban vannak, beépítésük a szûrési irányelvekbe még nem 
idô sze rû (1).

A HPV-vizsgálat helye a szûrési útmutatókban még nem kris-
tályosodott ki: többen vitatják jelentôségét a harminc évnél fi-
atalabb nôknél, mondván, hogy náluk a fertôzés és a rákelôzô 
állapotok is nagyon gyakoriak, rák mégis csak elvéve alakul 
ki, következésképpen a vizsgálat nem „költséghatékony”. 
A „költséghatékony” szót idézôjelbe tettem, egyrészt mivel el-
koptatott divatszó, másrészt mert az egészségügyi ellátás nem 
kereskedelem, elveit nem a költségek határozzák meg!

A fenti irányelvek sokban hasonlítanak az európai és a tenge-
rentúli munkacsoportok egyetértésen alapuló útmutatóihoz, az-
zal a sarkalatos különbséggel, hogy míg náluk a kolposzkópia 
a veszélyeztetettek ellátásának második sorába tartozik (a ki-
szûr te ket beutalják kolposzkópiára), saját gyakorlatunkban a 
nô gyó gyá sza ti vizsgálat része.  

Az irányelvek nem elôírások, csupán egyfajta útmutató, ame-
lyet egyedi igények, az adott beteg kívánalmainak megfelelôen 
lehet módosítani. Minden orvosi kezelés egyedi a beteg és a 
ke ze lô orvos(ok) közös döntése. Eltérés az irányelvektôl nem 
hiba, jogi következményei nem lehetnek. 

Egyetlen szûrômódszer sem 100%-os, jóllehet a társadalom 
ezt elvárná. A szûrés korlátairól a szûrendô lakosságot is tá-
jékoztatni kell. A méhnyakrák szûrésével a méhnyakrákok 
messze nagy többsége kivédhetô, de nem az összes: a szûrési 
módszer, a részt ve vôk stb. hibájából óhatatlanul elôfordulnak 
fel nem ismert esetek. Aki részt vesz a szûréseken, ezzel le-
gyen tisztában. Az efféle tájékoztatás a jogi következmények-
nek is elejét veszi.
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