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BEVEZETÉS  A kolposzkópia görög eredetû szó, a hüvely meg
tekintését jelenti, de sokkal inkább a méhnyak vizsgálatára 
alkalmazzuk. A kolposzkóp lényegében egy fénykibocsátó és 
nagyító rendszer, amelynek segítségével az élô szövet, a test 
egyes részeinek nagyított képét látjuk. A legtöbb kolposzkóp 
5–25szörös nagyításra képes, egyesek akár negyvenszeresre is, 
mások csak egyfélére; rendszerint tizenhatszorosra. 

A kolposzkópiát Hans Hinselman (1) vezette be a klinikai gyakor
latba 1925ben a rákelôzô állapotok és a korai, klinikailag még 
nem fel is mer he tô vagy bizonytalanul megállapítható méh nyak rá
kok felfedezésére. A gyakorlatban a kol posz kó pia a méhnyak, a 
hüvely és a szeméremtest vizsgálatát foglalja magába, elviekben 
azonban a kolposzkópiához alkalmazott nagyító rendszer a nyál
kahártyák és a bôr elváltozásainak vizsgálatára, a testnek a nagyí
tórendszer számára hoz zá fér he tô bármelyik részén alkalmazható. 

A kolposzkópiai vizsgálathoz használt hígított (2%os) ecetsav
vizsgálatot is Hinselman (2) alkalmazta elôször, min de nek elôtt 
a nyák eltávolítására javasolta. Azóta nagyon sok hasonló sav 
kü lön bö zô töménységû oldatát tanulmányozták, hogy vane a 
hígított ecetsavnál jobban alkalmazható szer a kolposzkópiai 
vizsgálathoz (3), de egyik sem terjedt el, jóllehet nem kizárt, 
hogy a jövô ben lesz olyan, amellyel a szöveti elváltozás ponto
sabban körvonalazható.

A Lugololdat alkalmazása Walter Schiller nevéhez fûzôdik, 
amíg az élettani sóoldat bevezetése Koller, elterjesztése Kolstad 
érdeme (Integrated colp). 

A kolposzkópiai vizsgálattal az ép szövetek és a kóros szövet
átalakulások felszínén kialakult rajzolatokat (szövetrajzolatok) 
vesszük szemügyre (pattern recognition), és olyan felszíni raj
zolatokat is felismerhetünk, amelyeket szabad szemmel nem 
látunk. Ez utóbbiakat nevezzük kolposzkópiai mintázatoknak, 
jeleknek; a nemzetközi irodalomban a colposcopic features/

signs elnevezést alkalmazzák. A kolposzkópiai mintázatokból, 
je lek bôl következtethetünk a nyálkahártya (bôr) szerkezetére, 
elváltozásaira, azaz a mintázatokat, jeleket kialakító szövet
szerkezetekre. Természetesen valamely szabad szemmel látha
tó elváltozás is vizsgálható kolposzkóppal – a részletek, például 
a csak nagyítással felismerhetôk tanulmányozására.

A kolposzkópia egyszerûen megtanulható, ha az alapelveit ért
jük. Elengedhetetlen a betegségek szövettanának, a hámban és 
az alapszövetben (stroma) végbemenô változásoknak az alapos 
ismerete. E nélkül a látottak nem értelmezhetôk, a vizsgálat 
haszontalan. A kolposzkópia voltaképpen két részbôl áll: a kol
posz kó piai mintázatok, jelek felismerésébôl és azok gyakorlati 
olvasatából. A kolposzkópiai mintázatok, jelek alapján csak 
való szí nû sí teni tudjuk a hátterében meghúzódó betegséget 
– nemegyszer meglehetôsen nagy biztonsággal –, de a kórismét 
mindig a szövettani vizsgálat állapítja meg. Az ép szövetek a 
kol posz kóp pal szinte biztosan felismerhetôk. 

Mint minden vizsgáló módszerhez a kolposzkópia megtanulá
sához is hosszú gyakorlat szükséges. A tapasztalat, az ismeretek 
megtartása pedig csak a kolposzkópia állandó alkalmazásával 
lehetséges.

A KOLPOSZKÓPIAI VIZSGÁLAT  A kolposzkópiai vizsgálat szo
kásosan a méhnyak kolposzkópiai vizsgálatára szorítkozik, ha
zánkban a nôgyógyászati vizsgálat részeként végezzük. Ennek 
keretében elôször a szeméremtestet tekintjük meg, ehhez a kis 
és a nagyajkak félre, illetve elhúzására és a csikló felhúzására 
is szükség lehet. A húgycsônyílás, a végbélnyílás és környéke, 
valamint a szeméremdomb (mons pubis) megnézése is része a 
szeméremtest vizsgálatának. 

„EGYSZERÛ” GYAKORLATI TANÁCSOK  A hüvelytükör bevezetése elôtt 
ujjunkkal nyúljunk a hüvelybe, tapintsuk meg a hüvelyfalat, 
hogy épe, tájékozódjunk a hüvely tágasságáról, és keressük 
meg a méhnyakat/méhszájat: fent vagy lent helyezkedike el, 
nem húzódike valamelyik oldalra, mozgathatóe, milyen nagy 
stb. Ez nagyon sokat segít, jóllehet egyesek számára felesleges
nek tûnhet. A hüvelytükör bevezetése kellemetlen, még sokkal 
rosszabb a méhnyak keresése a tükörrel: gyakorta kell a hüvely
kacsát nyitnizárni, ez óhatatlanul feszít, és nagyon fájdalmas is 
lehet; különösen a Douglasüreg feszítése rossz. A hüvelytük
rös kereséskor a méhnyak sérülhet, és vérzés keletkezhet, amely 
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zavarhatja a vizsgálatot. Ha a vizsgálat gyötrelmes, az asszony 
feszíteni fog, és ez még inkább nehezíti a helyzetet, továbbá 
félni fog a vizsgálattól, a következôre szorongva jön, vagy el is 
marad. Ha kitapintjuk a méhszájat, a hüvelytükröt célzottan és 
könnyebben vezethetjük be, egyszeri és visszafogott kinyitása 
elegendô; kellemetlenséget alig okozunk, a sérülés veszélye is 
jóval kisebb. Ráadásul biztosabban választhatjuk meg, hogy a 
vizsgálathoz milyen nagyságú kacsát alkalmazzunk. A hüvely
tükröt mindig összezárva vezetjük be a hüvelybe. 

A hüvely mélyén, hátul elhelyezkedô méhszáj sokszor csak 
körülményesen hozható a látótér síkjába, többnyire csak akkor, 
ha az asszony a szeméremnyílást (fenekét) felfelé emeli. Nincs 
szükség az altest megemelésére, csupán a felfelé fordítására, 
ez ugyan körülményes lehet, de megoldható. Kifejlesztettek 
különleges vizsgálóasztalokat a kolposzkópiához a betegek 
kényelmének az érdekében, és ezek valószínûleg kényelmesek 
is, ám a kol posz kó piai vizsgálat ezek nélkül, a szokásos vizs
gálóasztalon is tökéletesen elvégezhetô. 

A VIZSGÁLAT  A látótérbe hozott méhszájat elôször szabad 
szemmel nézzük meg. Figyeljük meg a méhszáj tágasságát 
(szabályos, szûk, berepedt), a nyák küllemét, a nyakcsatorna
váladékot, és hogy nincsene gyulladás (függöly stb.), fejlôdési 
rendellenesség (pl. dietilstilbösztrolhatás), vaskos fehér folt 
(leuko plakia) vagy egyértelmû rákos elváltozás. Ha egyér tel
mû rákos elváltozás nem látható, száraz vattatamponnal a nyá
kot, a váladékot a méhnyakról letöröljük, jóllehet a nyák teljes 
eltávolítása nem mindig lehetséges. Ha kenetet akarunk készí
teni vagy mintát venni HPV, chlamydia stb. meghatározására, 
azt a kol posz kó piai vizsgálat elôtt kell megtenni. Egyértelmû 
rák esetében a kol posz kó piá ra nincsen szükség, csupán kis 
szövetmintát (biopszia) vegyünk. Ennek ellenére a rákszövet 
tanulmányozása kol posz kóp pal nagyon is ajánlott: nem min
dennapi hám és éreltérések láthatók; ezek ismerete, felismeré
se a késôb bi ek ben nagyon hasznos lehet. 

ÉLETTANI SÓOLDAT  A kolposzkópia szokásosan az ecetsavvizs
gálattal kezdôdik, ámbár valamilyen, már szabad szemmel is 
ész re ve he tô, gyanús elváltozást célszerû az ecetsavas bekenés 
elôtt is megnézni. Sokan elsô lépésként élettani sóoldattal ke
nik be a méhszájat az erek szerkezetének pontosabb tanulmá
nyozásához. Az élettani sóoldat egyrészt eltávolítja a nyákot és 
a szennyezôdést, másrészt fokozza a hám áttetszôségét, ennek 
következtében az erek jobban láthatók, és parányi eltérések 
figyelhetôk meg. Az érszerkezeteket kiváltképpen zöld szû rô
vel tanulmányozhatjuk. Elônyösnek tartják az érszerkezetek 
szemügyre vételét élettani sóoldatos bekenéssel azért is, mert 
az ecetsav hatására az erek összehúzódnak, az apróbb részletek 
elfedôdhetnek. Elvi elônyei ellenére az élettani sóoldat alkal
mazása a hazai gyakorlatban nem terjedt el, noha egyegy eset
ben nagyon is cél sze rû lenne. 

ECETSAVVIZSGÁLAT  Az ecetsavvizsgálat a kolposzkópiai vizsgálat 
legfontosabb része; a kolposzkópiai mintázatok gyakorlatilag 

ezzel ismerhetôk fel. Lényege a következô: a vizsgálandó fel
színt 3–5%os ecetsavval bekenjük. Az ecetsavas ecsetelésnek 
több formáját is alkalmazzák. Használhatunk gyárilag elô ál lí
tott permetet (sprayt) vagy vattapamatot, amely talán a leg
egy sze rûbb és a legmegfelelôbb is. Az ecetsavas oldatnak a 
méh nyak ra öntése – 3–5 ml a hüvelybe – nem megfelelô, csípô, 
maró érzést okozhat, meg pocsékolás is. A hígított ecetsav 
nyákoldó, letisztítja a méhnyakat. 

Az ecetsavval átitatott vattapamattal a méhszájat 5–10 másodper
cig ecseteljük, ügyelve, hogy az egész átmeneti sávot és a kör
nyékét is bekenjük. Ha az elszínezôdés csak sejlik, az ecsetelést 
kétszerháromszor is megismételhetjük, gyorsan egymás után. 

A vizsgálatnál a színelváltozás mellett azt is meg kell figyel
ni, hogy a fehéresedés milyen gyorsan alakul ki, szükségese 
többszöri ecsetelés, és hogy milyen hosszan marad meg: hamar 
elhalványul, vagy akár percekig is jól látható (vö. 77. oldal).

LUGOL-OLDAT  A Lugololdat vizes káliumjodidos jódoldat 
(Lugol’s iodine solution), amelyet a méhszájra, a hüvelyfalra 
szintén vattapamattal kenhetünk. Egyetlen ecsetelés szokáso
san már tájékoztató, ismétlésre kivételesen szorulunk. A jódol
datos vizsgálatot Lugolpróbának, jódfestésnek vagy leírójáról 
Schillertesztnek is nevezzük, ez utóbbit fôleg a nemzetközi iro
dalomban alkalmazzák (Schiller test). A szövetek jódfestôdését 
figyeljük, amely mahagóni (sötét) barnától a halványsárgáig 
(jódnegatív) változhat, és lehet egyöntetû vagy foltos. Ám az 
is elô for dul, hogy jóformán még a nagyon halványsárga el szí
ne zô dés sem jön létre (vö. 79. oldal). A jódfestôdés rendszerint 
tartósabban megmarad, mint az ecetsavfehérség. A jódoldat 
kellemetlen, csípôs érzést okozhat, kiváltképp a bemenet kör
nyékén és a szeméremtesten. Ez általában néhány perc alatt el
múlik. Jódérzékenyeknél a Lugololdat nem alkalmazható. 

A tankönyvek szerint a jódfestés a kolposzkópiai vizsgálat szer
ves része, mindig az ecetsavas ecsetelést követôen végezzük. 
A gyakorlatban azonban a méhnyak vizsgálatánál legtöbbször 
nem szükséges: alkalmazásával nem tudunk meg többet, mint 
amennyit az ecetsavvizsgálattal megállapíthattunk. Gyakorla
tunkban a méhszájat csak kivételesen jódozzuk; halványfehér, 
bizonytalanul megítélhetô elváltozásoknál segíthet. A hüvely
fali elváltozások felfedezésére viszont nagyon bevált, min de
nek elôtt a méheltávolítást követô ellenôrzéseknél, a hüvely bol
to zat vizsgálatára alkalmazható. Ha a hüvelyfal a jódoldattal 
a kornak meg fe le lô en (ivarérett nôknél sötétbarnára, idô seb
bek nél halványabban) festôdik, a hüvelyfal épnek tartható, a 
sejtkenetvizsgálat (citológia) sem szükséges, még a méh test rá
kos betegek követésénél sem. 

AZ ÚN. MÉHNYAKFELTÁRÓ  Ha az átalakulási sáv nyakcsatornai ré
sze (vö. 81. oldal) nem teljesen látható, a méhszáj szétterpeszté
se segíthet: így a nyakcsatorna alsó része is a látótérbe kerülhet. 
A nyakcsatorna részleges feltárása ún. méhnyakfeltáróval (enn
docervical speculum) többnyire lehetséges, de a nagymértékben 

Nôgyógyászati Onkológia 2010; 15:65–82

Bôsze P és munkatársai



A kolposzkópia alapjai (1. rész)

67

be szû kült méhszájnál még 
így sem. Közkeletû töb
bek között a Koganféle 
méh nyak fel táró (1. ábra). 
A méhszájterpesztés ér
tékét korlátozza, hogy a 
feltárással láthatóvá tett 
átmeneti sávon lévô elvál
tozások rendre nehezen 
ítélhetôk meg, és a min
tavétel is bonyolultabb. 
Gyakorlati haszna igazán 
akkor van, ha az átmeneti 
sávot épnek látjuk: ilyen
kor ugyanis kóros elválto
zás jószerével nem fordul 

elô, kizárható. Az idôs asszonyok hoz zá ve tô le ge sen kétharma
dában az átalakulási sáv nem látható teljességében, és rendsze
rint nem is tárható fel. 

TOVÁBBI LÉPÉSEK  A méhszáj kolposzkópiai vizsgálata után a hü
velykacsát ne húzzuk ki gyorsan, hanem mindig lassan, „lépeget
ve”, miközben a kolposzkóppal nézzük az egymás után láthatóvá 
váló mellsô, hátsó, oldalsó hüvelyfalrészeket. A kacsa nyílását 
kifelé haladva mindig szûkítjük – a bemeneten már zárva húzzuk 
át –, különben fájdalmat okozunk. Ha a méhnyak elváltozása a 
hüvelyboltozatra is ráterjed, vagy a hüvelyfalon valamilyen el
változást gyanítunk, célzott vizsgálatot végzünk. Ugyancsak lé
nyeges a hüvelynek a szokásosnál alaposabb vizsgálata, olyan 
LSIL–HSILkeneteknél, amelyeket a méhnyakon látottak nem 
magyaráznak, illetôleg olyan változókori vérzészavaroknál, ami
kor a vérzés méhtesti eredete nem állapítható meg kétségtelenül. 

A hüvelyfal vizsgálatát a vaskos hüvelyfali redôk és a hü
velyváladék, valamint a hüvelytampon, a hüvelygyûrû vagy 
a hüvelyi fogamzásgátlók is nehezíthetik. A hüvelyben lévô 
elváltozást is szokásosan ecetsavval vizsgáljuk, és a fentiekben 
leírtakra figyelünk. Ha a feltárás nehéz, a méhnyakfeltáró vagy 
a hüvelykacsa forgatása, kibe csukása segíthet. Az utóbbi a 
redô ket is simíthatja. 

A szeméremtestet kolposzkóppal szokásosan nem vizsgáljuk, de a 
rajta látható elváltozásokat már érdemes nagyítással is megnézni. 
Ecetsavat a szeméremtestre nagy néha kenünk; a bôr el vál to zá sok 
tanulmányozására az ecetsav kevéssé alkalmas a bôr szarusodása 
miatt, ám mégis ez a legbiztosabb. Hasznos lehet az elváltozás 
azonosításában és kiterjedésének körvonalazásában, sôt alkalma
sint szemmel nem látható elváltozásokat is felfedhet, ennek elle
nére gyakorlati jelentôsége csekély. Az ecetsav hatásához az ecet
savas vattapamatot legalább öt percig kell a szeméremtest bôrére, 
a vizsgálandó elváltozásra nyomni. Hátránya, hogy fájdalmat 
okoz, kiváltképp hámfosztott területtel érintkezve. A Lugololdat 
és a korábban rendszeresen alkalmazott tolu idin kék oldat (Collin 
test) sem vált be a szeméremtesti elváltozások vizsgálatára: gya
kori a hamisan negatív és pozitív eredmény is (4). 

A Collinteszt a felszíni sejtek magjaihoz kötôdô toluidinkék 
festékkel végzett vizsgálat, az ún. supravitalis festés. A nyugal
mi sejtmagok alig, az osztódóak erôsebben fes tôd nek. A mód
szer azonban a jóindulatú és a rákosodás (rák elô zô állapotok) 
elkülönítésére nem alkalmas. A szeméremtest kol posz kó pia 
vizsgálatát vulvoszkópiának (vulvoscopy) nevezik. 

A LELET LEÍRÁSA  A kolposzkópiai vizsgálat eredményét is pontosan 
le kell írni. Sokan javasolják rajzábrák készítését: a méhszájat 
ábrázoló rajzokon be kell jelölni a kóros hám helyét és kiterje
dését. Elterjedtek különbözô rövidítések is. Végeredményben 
kiki írja le a leletet legjobb belátása szerint, de úgy, hogy az a 
kö vet ke zô vizsgálatoknál és mások számára is egyértelmû le
gyen. Nagyon elônyös a lelet fényképes vagy videós rögzítése, 
az ilyen kolposzkópok azonban nagyon drágák. 

EGYÉB MEGGONDOLÁSOK  Elterjedt, hogy elôször kis (ötszörös) 
nagyítással tájékozódjunk, és csak utána fokozzuk a nagyítást, 
általában tizenhatszorosra. Ez gyakorlat és megszokás kérdése, 
nem feltétlenül szükséges. Vannak kolposzkópok, amelyeket 
csak egyféle – tizenhatszoros – nagyításra állítottak be. 

A vizsgált alatt a nôk folyamatos tájékoztatása mellôzhetetlen. 
A vizsgálat elôtt, a kezdetekor röviden mondjuk el, hogy mit te
szünk, majd az egyes lépéseknél is adjunk eligazítást: mit látunk, 
várhatóe kellemetlenség, például az ecetsavas ecsetelés kissé 
csípni fog stb., és jelezzük, hogy a következô lépés mi lesz. A fo
lyamatos tájékoztatással – beszélgetéssel – félelmet, izgalmat, 
görcsöket oldhatunk, elôzhetünk meg. Úgy és annyit mondjunk, 
amennyit mi is elvárnák attól az orvostól, aki minket vizsgál. 

Egyértelmû hüvelygyulladásnál ne végezzünk kolposzkópiai 
vizsgálatot, csak a gyulladás orvoslása után. A hüvelygyulla
dás alatti vizsgálat fájdalmas, ráadásul a gyulladás az eredeti 
szövetszerkezeti rajzolatokat is megváltoztathatja (súlyosabb 
elváltozás képét keltheti), a kolposzkópiai értékelést lehetet
lenné teheti.

Alkalomadtán a laphám kifejezett sorvadása zavarhatja a vizs
gálatot, ámbár ez jóval ritkább a kolposzkópiánál, mint a sejtke
neteknél. A sorvadt hám fehéressége miatt elfedhet enyhe CIN 
okozta halvány ecetsavfehérséget. Egykét hetes hüvelyi ösz tro
gén ke ze lés sel a hám felépíthetô, és a vizsgálat elvé gez he tô. 

A várandósok kolposzkópiai vizsgálata és a látottak értékelése 
a méhnyak átalakulása, megduzzadása és a kifejezett nyák kép
zô dés miatt, szokásszerûen nehezebb (lásd lejjebb). Az álla
potosság elsô heteiben az egész átalakulási sáv sokszor nem 
látható, de a 20. hétre, a hengerhám kifordulása miatt, csak
nem mindig látótérbe kerül. A vizsgálati lelet ennek ellenére 
bizonytalan, ezért kóros eltérés gyanúja esetén a kolposzkópiát 
a gyermekágy 6–10. hetében ismételjük meg. 

Sugárkezelés után a kolposzkópia alkalmazhatósága korlátozott 
a nyálkahártyák sugárzás okozta átalakulása, károsodása miatt. 

1. ábra  A nyakcsatorna feltárása Kogan
féle méhnyakfeltáróval
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2. ábra  Érett laphám.   a) Szabályos, el nem szarusodó, többrétegû laphám. A nyilak az alaphártyát (membrana basalis) jelölik, amelyen az alapsejtek (basalis sejtek) 
helyezkednek el egy sorban. A kinagyított részletben néhány alapsejt látható. A többrétegû laphám alapközeli (parabasalis) sejtjei csupán néhány sornyiak (parabasalis 
sejtréteg). A basalis és a parabasalis sejtek az ún. alapi sejtek, amelyek kicsik, a legkisebbek az alapsejtek. Az alapi sejtek magja viszonylag nagy, a sejtplazmájuk csekély: 
a mag–plazma arány nagy. A laphám legszélesebb rétege a közbensô vagy tüskés réteg (intermedier sejtréteg). A közbensô sejtek nagyok, sejtmagjuk kisebb, mint az 
alapi sejteké, sejtplazmájuk viszont jóval bôségesebb, glikogénben gazdag (c. ábra). Legfelül a felszíni (superfitialis) sejtréteg található. A felszíni sejtek a legnagyobbak, 
magjuk már zsugorodott (picnoticus), a sejtplazmájuk igen bôséges és glikogént is tartalmaz (c. ábra).   b) Jól látható, hogy egyegy, hajszáleret tartalmazó kötôszöveti 
nyúlvány (nyilakkal jelölve) a szabályos laphámba is beterjed, néha akár a felszíni rétegig is.   c) PASmódszer a glikogéntartalom kimutatására. Feltûnô, hogy az alapi 
sejtek glikogént jóformán nem tartalmaznak, szemben a közbensô és a felszíni – barnára festôdött – sejtekkel, amelyek glikogéndúsak.   d) A Nabothtüszôk szövettanilag 
nyákkal telt, egysoros hengerhámmal bélelt üregecskéknek (lezáródott hámbemélyedések) felelnek meg.   e) Kolposzkóppal szembetûnô, hogy a méhnyakat szabályos 
rózsaszínesvöröses laphám borítja (kis nyilak). A méhszájat a hosszú nyíl mutatja; felette jobbra, az átmeneti sávban egy Nabothtüszô (N). Ez a kép ecetsav hatására 
sem változik. A kinagyított részlet a Nabothtüszô feletti érrajzolatot szemlélteti, amely furcsa rajzolatú, de megfigyelhetô, hogy az érelágazódások mindig vékonyabbak.   
f) A Lugololdattal mahagónibarnára festôdô szabályos laphám (kis nyilak) jól elüt a jóddal nem festôdô, halványsárga kóros elváltozástól (vastag nyíl). A kép két szélén 
homályosan, az elôtüremkedô hüvelyfal látható.

A KOLPOSZKÓPIA SZÖVETSZERKEZETI ALAPELVE  A kolposzkóp 
fényforrása fehér fényt bocsát ki, amely a szövetekben, a szö
vethatárokon különbözô mértékben elnyelôdik, illetôleg vissza
ve rô dik. A fény elnyelésvisszaverôdés mértéke a szövetek 
szer ke ze té tôl függ: ez teszi lehetôvé, hogy a kolposzkóppal lá
tottak alapján a vizsgált szövetek szerkezetére következtessünk. 
A hámszövet szûrôként viselkedik, rajta a bemenô és a vissza ve
rô dô fény is keresztülhalad. A hám maga színtelen. Az alap
szövet (stroma) az erek miatt vörös, ez verôdik vissza a hámon 

keresztül. Ha a hám a visszaverôdô fényt teljesen átengedi, a 
látott kép vörös lesz. Ha a hám visszaverôdése elenyészô, az 
élénk vö rös szín megmarad, de ha a fényt visszatükrözi, az élénk
vö rös szín halványul a fényvisszaverôdés mértékével egyenes 
arányban. A hámfosztott nyálkahártya élénkvörös, mivel a fény
vissza ve rô dés útjában semmi nem áll. 

A nyálkahártyák fényvisszaverôdését alapvetôen négyféle szer
kezeti összetevô határozza meg: 

ALAPSEJTEK

ALAPKÖZELI SEJTEK

KÖZBENSÔ SEJTEK

FELSZÍNI SEJTEK

N

a

b

e

c

f

d
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• A hámszövet szerkezete (a hámsejtek fajtája): 
 A hámszövetben a fény jószerivel a sejtmagokról (magfe

hérjék) sugárzódik vissza. A fény visszatükrözése a plaz
ma dús hám sej tek rôl (érett laphámsejtek, hengerhámsejtek) 
lényegtelen, a nagymagúakról azonban már jelentôsebb. 
Minél nagyobb a hámszövetben a mag–plazma arány, an
nál kifejezettebb a fényvisszasugárzás. A fény elnyelésben
vissza ve rô dés ben azonban más, 0,2 μmnél kisebb, sejten 
belüli és a sejtek közötti elemek is részt vesznek (5). A meg
határozó mégis az, hogy a sejtmagok együttes térfogata a 
hámszövet egészének hány százaléka. 

• A hámszövet vastagsága: 
 A vékony hámon a fény rendszerint áthalad, a vastag hám 

valamelyest szûri. Az egysoros hengerhám teljesen átengedi 
a fényt, a hengerhám ezért élénkvörös. Sok nagymagú, kó
ros sejtet tartalmazó (nagy mag–plazma arány) vékony hám 
a fényt sokkal inkább átengedi, mint az ugyanilyen össze té
te lû vastag hám. 

• Az erek elhelyezkedése és szerkezete:
 Az erek szokásosan a hám alatt helyezkednek el, kol posz kóp

pal külön nem látszanak, csupán a róluk visszaverôdô fényt 
észleljük. Ha a kötôszöveti alapállományban a vérellátás fo
kozódik (gyulladás), rendszerint a vörösesség is élénkebb. 

 Ha az erek a hámba beterjednek, valamilyen érrajzolat for
májában megmutatkozhatnak (pontozottság, mozaikosság), 
méghozzá minél közelebb kerülnek a felszínhez, és minél 
nagyobbak, annál inkább. A szabálytalanná vált erek (atípu
sos erek) szintén láthatók (vö. 74–77. oldal). 

• A hám alatti kötôszövet állapota: 
 A kötôszöveti állomány önmagában általában nem befolyá

solja, inkább csak akkor van hatással a kolposzkópiai kép
re, ha benne fehéredést vagy szürkés, sárgás elszínezôdést 
okozó gyulladásos folyamatok zajlanak. Illetôleg akkor, ha 
a kötô szö vet felszaporodik, vagy éppen megkevesbedik a 
ráksejtek, esetleg más ritka betegségek hatására. Ez utóbbi 
esetekben a szöveti szerkezet lényegesen átalakulhat.

A KOLPOSZKÓPIAI VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK SZÖVETSZERKEZETI VONAT-

KOZÁSAI  A kolposzkópiai vizsgálatnál – mint az elôzôekben 
részleteztük – a hígított (3–5%os) ecetsavat (ecetsavvizsgá
lat), ritkábban a Lugololdatot és az élettani sóoldatot alkal
mazzuk. 

HÍGÍTOTT ECETSAV  A 3–5%os ecetsav egyrészt oldja a nyákot, és 
ez által láthatóbbá teszi a visszaverôdött fényt, a vörösség pél
dául kifejezettebb lesz. Számottevôbb azonban, hogy a sejtfe
hérjéket (cyto ke ra ti nok, magfehérjék) átmenetileg módosítja 
(praecipitatio), és a sejtplazmából fokozott ozmózissal vizet von 
el (de hid rá ció), és ennek következtében a mag–plazma arány 
növekszik. A sejtfehérjék átalakulása fokozza a hámsejtek fény
vissza ve rô dését, mérsékli a vöröses elszínezôdést. Ugyanígy 
hat a vízelvonás a sejtplazmából, a sejtplazma töpörödése is. 

Miután az ecetsav a hámszövet felszíni sejtjeire hat: a sejtfe
hérjékben, a magfehérjékben, valamint a sejtplazmában idéz 

elô változásokat, a hatására bekövetkezô színelváltozás fokát a 
felszíni sejtek sejtplazmája és magállománya határozza meg. 

• Minél kisebb a sejtmag, és minél bôségesebb a sejtplazma 
(nagy sejtek), vagyis minél kisebb a mag–plazma arány, 
annál kevesebb fény verôdik vissza; következésképpen a 
hámszövet egyáltalán nem vagy csak alig fehéredik el. Mi
vel az ecetsav okozta sejtelváltozások átmenetiek (50–60 
másodperc), ha fehéresedés sejlik, a színváltozások alapos 
megfigyeléséhez az ecetsavas ecsetelést néha többször is is
mételni kell. 

• Ezzel ellentétben, ha a felszín sejtdús, a sejtek magja nagy, 
plazmájuk csekély (kis sejtek), a hámszövetrôl a fény zömé
ben visszatükrözôdik, és mert a fény nem vagy alig éri el az 
ereket, a látott kép fehér (a fényforrás színével egyezô) lesz. 
Ilyenkor az ecetsav hatása tartósabban megmarad, fôleg 
azért, mert a csekély sejtplazma vízelvonása nehezen ren de
zô dik; újabb ecsetelés csak nagyritkán szükséges. 

LUGOL-OLDAT  A Lugololdat 25%os jódoldat. A jód a sejtek 
glikogénjéhez kötôdik. Minél több glikogén van a sejtekben, 
annál sötétebb a barna festôdés. Az ép laphám jódoldatos ecse
telés hatására mahagónibarna lesz, mert a felszíni és a közbensô 
(superficialis és intermedier) sejtek is glikogéndúsak (2c. ábra). 
A laphám alapi sejtjei (basalis, parabasalis sejtek), a henger
hámsejtek és a kóros sejtek glikogénben szegények, jóddal 
alig fes tôd nek. A többféle sejtet is tartalmazó elváltozások, az 
egyes sejtek glikogéntartama szerint különbözôen festôdnek; 
ezt nevezzük foltos jódfestôdésnek. 

ÉLETTANI SÓOLDAT  Az élettani sóoldat hatása a szövetekre ponto
san nem ismert, biztosan nem számottevô, így az érrajzolatok 
(pontozottság, mozaikosság), a hajszálerek megjelenését sem 
módosítja. Ugyanakkor eltávolítja a nyákot, a szennyezôdést, 
és a kép tisztább lesz. Az élettani sóoldattal benedvesített méh
nyakon, 25szörös nagyítás és zöld színszûrô alkalmazásával, 
az erek sokkal jobban vizsgálhatók, mint az ecetsav alkalma
zását követôen. 

A KOLPOSZKÓPIAI MINTÁZATOK ÉS JELEK, VALAMINT EZEK SZÖ-

VETTANA  A kolposzkópiai mintázatok és jelek olyan kol posz
kó piai rajzolatok és azok részletei, amelyek alapján a méhnyak 
szöveti szerkezetére következtethetünk. A mintázatok, jelek te
hát nem azonosak a méhnyak betegségeinek kolposzkópiájával, 
sokkal inkább azok összetevôi. Nem így az ép szövetek mintá
zatai, azok szöveti háttere egyértelmû: a kolposzkópiai mintá
zat megfelel az adott ép szövetnek, és nem annak egyik kol posz
kó piai össze te vôje. A legfontosabb kol posz kó piai mintázatokat 
és jeleket az 1. táblázat mutatja. Bizonyos elváltozásokat (po
lip, hegyes függöly stb.) kolposzkóppal szintén jellegzetes 
mintázatuk alapján ismerhetünk fel, jellegzetességeik azonban 
nagyon elté rô ek, és a szokványos kol posz kó piai mintázatokból, 
je lek bôl összeállíthatók. Ezért nem foglaljuk az ilyeneket a kol
posz kó piai mintázatok közé. Ezeket a nemzetközi nevezéktan
ban miscellaneous colposcopic findings névvel csoportosítják. 
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A KOLPOSZKÓPIAI MINTÁZATOK SZÖVETTANA  A kolposzkópiai min
tázatokat az 1. táblázatban felsoroltak szerint részletezzük. 

TÖBBRÉTEGÛ LAPHÁM  A méhnyakat és a hüvelyt többrétegû, el 
nem szarusodó laphám borítja, amely az életkor szerint lehet 
teljesen érett vagy sorvadt. Az érett laphám a havivérzés sza
kaszai szerint is némileg különbözik, és az állapotosoknál is 
más. A laphám hormonok hatása alatt áll: a felszíni sejtek csak 
az ösztrogének hatására alakulnak ki. A progeszteron egyma
gában legfeljebb a közbensô sejtek rétegéig képes a hámsejtek 
érését fokozni, ugyanakkor az ösztrogének hatását is ellen
súlyozza: a teljesen érett laphámot (a felszíni sejtek rétege is 
kialakult) a közbensô sejtek rétegéig visszafejleszti, például a 
sárgatestszakaszban, állapotos nôknél stb. A változókor után 
vagy más ösztrogénhiányos állapotban a laphám nagyon vé
kony, csupán az alapi sejtek alkotják, elvétve néhány kisebb 
köz bensô sejttel (sorvadt, atrofiás hám). 

• Érett laphám: 
 Az érett többrétegû laphám szöveti szerkezetét a 2a. ábra 

szemlélteti. Az alapi sejtek osztódnak, így biztosítva a hám
sejtek folyamatos képzôdését. Belôlük alakulnak ki (diffe
renciálódnak) a már érett, osztódásra nem képes közbensô és 
felszíni sejtek, az utóbbiak folyamatosan leválnak. A sejtek 
érésével a mag–plazma arány folyamatosan csökken. A lap
hámot ellátó erek ív alakban futnak mélyen a hám alatti kötô
szö vet ben; belôlük tápláló ágak hatolnak a hámszövetbe (2b. 
ábra). Ezek lényegében az osztódó alapi sejteket látják el. 

 Az érett többrétegû laphám a fényt részben visszaveri, ezért 
kol posz kóp pal nézve a színe már nem vörös, mint a hen
gerhámé, inkább rózsaszín (2e. ábra). Mivel a laphámban a 
mag–plazma arány kicsi, benne az ecetsav alig okoz válto
zást: rózsaszín külleme az ecetsavas ecsetelés után is meg
marad. Jóddal, glikogéngazdagsága miatt (2c. ábra), sötét
barnára fes tô dik. (2f. ábra). 

• Sorvadt laphám (3. ábra):

 A sorvadt (atrófiás) laphám sokkal több fényt ver vissza, hi
szen benne viszonylag nagy a mag–plazma arány – jóllehet 
a sejtek száma jóval kevesebb, és a hámréteg lényegesen 
vékonyabb, mint az érett laphám (3. ábra). A színe lehet 
halványfehéres rózsaszín, ecetsav hatására fehéres. Az erek 
a vékony hám miatt néha áttûnnek, bevérzéseknek tûnô, el
szórt, vörös pöttyök formájában láthatók (3b. ábra), ame
lyek azonban az ún. pontozottsággal nem tévesztendôk, de 
nem is té veszt he tôk össze, arra ugyanis nem is hasonlítanak. 
A sorvadt hámsejtek glikogénben szegények, következés
képpen jóddal alig festôdnek: halványsárgák, néha foltosan 
jódnegatívak (3c. ábra).

HENGERHÁM (MIRIGYHÁM)  A henger vagy mirigyhám egyetlen sejtsor
ból, a henger alakú sejtek tömött sorából áll, amelyek közvetlenül 
kapcsolódnak az alaphártyához (membrana basalis) (4. ábra). Az 
ellátó erek közvetlenül a hengerhámsejtek alatt vannak. A henger
hámréteg felszíne a fogamzó korú nôk nél egyenetlen (cleftlike): 
kitüremkedések (bolyhocskák, villi) és bemélyedések (cryptae) 
váltakoznak (4a. ábra). Máskor, például a változókor után, a hen
gerhám lelapul, egyenletes fel szí nûvé válik. 

A méhnyak hengerhámsejtjei alatt az ún. tartalék (reserv) sej
tek fordulnak elô, amelyeket hengerhám alatti sejteknek (subcoo
lumnar cells) is neveznek. Eredetüket még mindig homály fedi. 
A laphámirányú hámátalakulásban van fontos szerepük, és na
gyon valószínû, hogy a hengerhámsejtek is belôlük keletkeznek. 

3. ábra  Sorvadt laphám.  a) A hám csupán néhány sejtsorból épül fel, zömében alapi 
sejtekbôl áll. A sejtek glikogénben szegények, plazmájuk keskeny, a mag–plazma 
arány viszonylag nagy.   b–c) A sorvadt hám kolposzkóppal látható képei: a hám 
halványfehér, felszínén bevérzésekkel, amelyek a feltárás okozta nagyon enyhe 
sérülés következményei, illetôleg bevérzéseknek tûnô vörös pöttyökkel (nyilakkal 
jelölve) (b. ábra); Lugololdattal a hám nem festôdik, felszíne nagyon halványan 
és foltosan sárga (c. ábra).

ALAPI SEJTEK

a

b c

1. táblázat. A kolposzkópiai mintázatok és jelek 

KOLPOSZKÓPIAI MINTÁZATOK
Eredeti többrétegû, el nem szarusodó laphám
Sorvadt (atrofiás) laphám
Eredeti hengergyhám
Átalakuló (metaplasiás) hám 
     • Nabothtüszô
     • Nyílások 
Hullóhártyásodás (deciduosis)
Pontozottság, mozaikosság (finom, durva)
Ecetsavfehér hám (enyhe, kifejezett)
Kóros erek
Fehérfolt (leukoplakia)
Hámhiány (kimaródás [erosio], fekély [ulcus])

KOLPOSZKÓPIAI JELEK
Elszínezôdés
Felszínrajzolat
Szélalakzat
Nagyság (kiterjedtség) és elhelyezkedés
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4. ábra  Hengerhám szövettani és kolposzkópiai képei.   a) A nyakcsatorna nyálkahártyájának kis nagyítású képén feltûnô a felszín egyenetlensége, a piciny (0,2–2 μm) 
bolyhocskák (microvilli) (nyilakkal jelölve) és a felszínre nyíló bemélyedések (cryptae) tarkasága. A bemélyedések akár egy centiméter mélyen is benyúlhatnak az alap
állományba, és tévesen mirigyek látszatát kelthetik. A felszínt a bemélyedésekben is egysoros hengerhámsejtek fedik.   b) A hengerhámsejtek magja kicsi, rendre a sejt 
alsó harmadában található,  a sejtplazma mérsékelt. Köztük csillószôrös (ciliaris) hámsejtek is elôfordulhatnak.   c) A henger vagy mirigyhámsejtek nyákot termelnek 
(alciánkékPASmódszer).   d–e) A hengerhám kolposzkópiai képe jellegzetesen szôlôfürtszerû: a bolyhok és a bemélyedések rajzolatát tükrözi. A vastag nyíl a tátongó 
méhszájat jelöli, azt veszi körül a hengerhám (H), amely rákúszik a méhnyak külsô felszínére. A hengerhámot a szabályos laphám (L) övezi, köztük a határ (eredeti lap
hám–hengerhám határ) éles (kis nyilak). A bolyhok helyenként feltüremlenek (türemlések, rugae), amely a nagyításon (e. ábra) látható (körbevett terület).
Ezek a sejtek meglehetôsen egyformák, magjaik nagyok (6. ábra), a glikogéntartalmuk csekély.

A hengerhámsejtek alig verik vissza a fényt, így az érdús kötô
szö vet vörös színe szabadon látható, ennek következtében a 
hengerhám élénkvörös színû. A hengerhám kötôszöveti vá
zának egyenetlensége miatt a kolposzkópiai kép jellegzetesen 
szôlô fürt sze rû (4d–e. ábra). A bolyhos (szôlôfürt) szerkezetek 
helyenként feltüremlenek, ún. türemléseket (rugae) képeznek 
(4e. ábra); egészében a hengerhám hepehupás rajzolatú. 

AZ ÁTALAKULÓ HÁM  Az átalakuló (metaplasiás) hám a hengerhám 
alatt lévô, illetôleg ott megjelenô tartaléksejtekbôl képzôdik 
(5a–b. ábra). A tartaléksejtek folyamatosan szaporodnak, so
rokba rendezôdnek, és éretlen átalakuló sejtekké válnak (5d. 
ábra). A hámátalakulás a felszínen és a bemélyedésekben egy
aránt és egyidejûleg, de kisebbnagyobb eltolódásokkal zajlik. 
Az átalakuló hámsejtek a bemélyedéseket fokozatosan kitöltik, 
miközben azok a felszín felé tolódnak a kötôszövet szaporodá
sának következtében. A bolyhokban szaporodó átalakuló sejtek 
viszont lenyomják a kötôszöveti vázat az erekkel együtt. Így vá
lik az új laphám felszíne egyenletessé, simává, és így kerülnek 

az erek a kialakuló laphám alá. Ugyanakkor az átalakuló sejtek 
fokozatosan érnek (differenciálódnak) is közbensô és felszíni 
laphámsejtekké. A hámátalakulás visszafordíthatatlan (irrever
zi bi lis) folyamat, a laphám irányába elindult hámképzôdés csak 
laphámot hozhat létre.

Az átalakuló hám több fényt tükröz vissza, mint amennyit elnyel, 
ezért fehéres elszínezôdésû, enyhén ecetsavfehér. Szokás a pely
hes (flocculens) fehér vagy hófehér színjelölések (snow white) 
használata is (5. ábra). A fehéres elszínezôdés mértéke az átala
kuló hám fejlôdésének fokozata szerint változik, az átalakulás 
kezdetén a leghalványabb, néha alig észrevehetô. A fehérese
dés szokásosan lassan alakul ki, és rövid ideig tart; kifejezett 
ecetsavfehérség soha nem figyelhetô meg. Lugololdattal az 
átalakuló hámsejtek halványan fakóbarnára festôdnek, inkább 
csak barnásodnak. Ezt az elszínezôdést gyakorlatilag jódnega
tívként értékeljük. Gyakori a foltos hámfestôdés, ennek oka az, 
hogy az egymás mellett lévô különbözô érettségi fokot elért hám 
glikongéntartama is eltér, a jódot nem egyformán veszi fel.
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5. ábra  Hámátalakulás (metaplasia) szövettana.   a) A laphámirányú átalakulás a tartaléksejtekbôl (reserv sejtek) indul ki; azok megszaporodnak (kis nyilakkal jelölve), 
több sorba rendezôdnek. Ezen a kis nagyítású ábrán a nyakcsatorna hámjának tarkasága, egyenetlensége – a bolyhok (vastag nyilak) és az átmetszett bemélyedések soka
sága – szem be ötlô, és az is megfigyelhetô, hogy a hámátalakulás egyidejûleg több helyen megy végbe.   b) Kezdôdô hámátalakulás: a tartaléksejtek sokasodása, sorokba 
ren de zô dése (nyilak) figyelhetô meg (tartaléksejttúltengés, reserv sejt hyperplasia).   c) Az átalakuló hám a hengerhám alatt növekszik (vastag nyíl), a hengerhámsejteket 
(vékony nyíl) megemeli, maga elôtt tolja. A vastag nyílnál kivehetô, hogy a kezdôdô hámátalakulás alapját képezô, háromnégy sejtsornyi tartaléksejtek felfelé vékonyodva 
válnak átalakuló (metaplasiás) sejtekké (apró, fehér nyilak).   d–g) A laphámirányú átalakulás különbözô fokozatai: d) ábra: teljesen éretlen átalakuló hám (metaplasia 
immatura), amelyen észrevehetô, hogy az éretlen átalakuló sejtek meglehetôsen egyformák, magjaik nagyok (nyíllal jelölve), nagyobbak, mint a laphám vagy a henger
hámsejteké, és jel lem zô en azonos nagyságúak. Ezeknek a sejteknek a glikogéntartalma csekély; e) ábra: kezdeti érés (maturatio); f) ábra: érett átalakuló hám (vastag nyíl), 
felette a hengerhámsejtek már nem látszanak; az ábra jobb oldalán a nyálkahártyai felszín egyik bemélyedését kitöltô érett átalakuló hám (fehér nyíl), amelyet, ereket 
tartalmazó kötô szö vet vesz körül (kis fekete nyíl), és felette a hengerhámsejtek (apró nyíl) még megvannak – az ilyen kötôszövettel határolt hámsejtfészkek képezik a mo
zaikrajzolatok szöveti alapjait; g) ábra: a csaknem teljesen szabályos, új laphám.   h) A nyálkahártyai felszín egyik bemélyedésének nyílását közrefogó érett átalakuló hám 
(apró nyilakkal jelölve). A hámbemélyedésben (crypta) nyák látszik (NY). A hámátalakulás a bemélyedésben is elkezdôdött; a bal oldalán rövid nyíl mutatja, de zömében 
még az egysoros hengerhám béleli (hosszabb nyíl a bemélyedés jobb oldalán). Az új laphám és a hengerhám találkozása (bekarikázva) szembeötlô.

Elôfordul, nem is ritkán, hogy a hengerhámbemélyedések a 
nyák kép zô dés miatt nem záródnak el teljesen, és laphámmal 
körülvett piciny nyílások keletkeznek (nyílások), avagy a ki
ve ze tô nyílások záródnak el, és alattuk a bemélyedést nyák 
tölti ki (Nabothtüszôk) (2d. ábra). A teljesen kialakult több
ré te gû laphám vajmi kevéssé különböztethetô meg az eredeti 
több ré te gû laphámtól, a másodlagos laphámra ezek a nyílások 
– ha vannak – vagy a Nabothtüszôk utalnak. A nyílások és a 
Nabothtü szôk tehát azt jelzik, hogy azon a területen valamikor 
hámátalakulás zajlott le. 

• Nabothtüszôk:
 Ha a hámátalakulás (metaplasia) miatti sejtszaporodás 

beszû kíti, vagy éppen teljesen elzárja valamely hámbemé
lyedés (crypta) nyílását, és benne a nyákképzôdés tovább 
tart, akár néhány cm nagyságú tömlôs képzôdmények, az 
úgynevezett Nabothtüszôk (Nabothian follicle) keletkez
nek, latin nevén ovula Nabothi (2d. ábra). Ilyenek az élet
tani átalakulási sávban szokásosan láthatók, nem te kint he
tôk kórosnak. 

• Nyílások: 

NY
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 Az ún. nyílások (cleft openings) a hengerhám megmaradt 
vagy részben kitelôdött bemélyedéseinek nyílásai a hámát
alakulással keletkezett laphámban, amely még az átmeneti 
sáv részét képezi (16. ábra). A nyílásokon keresztül szo
kásosan semmi nem látható, csak nagy néha a henger és/
vagy az átalakuló hám, máskor a nyák ürülése. A nyílásokat 
vastagabb laphám fogja körül, emiatt szöveti kávájuk kissé 
kiemelkedett. 

A hengerhámsejtek leválása és az átalakuló hámsejtek felsza
porodása alatt gyakran keletkeznek hámfosztott felszínek és 
körülírt, rendre idült gyulladások. A gyulladás és a hámátalaku
lás együtt elôsegítheti az érképzôdést, ennek következtében az 
érkacsok az újonnan képzôdô hám felszínéig nôhetnek. Ilyen
kor az érkacsok csúcsa mint apró pontocska felismerhetô, és 
az érkacsok sokasága miatt pontozottság jöhet létre (vö. 74–77. 
oldal). Hasonlóan mozaikszerû rajzolatok (vö. 74–77. oldal) is 
keletkezhetnek, lényegében úgy, mint a rákelôzô állapot (CIN) 
eseteiben. 

Sajátságos, hogy a hámátalakulás folyamán kialakuló ponto
zottság és/vagy mozaikosság sosem kifejezett, mindig halvány, 
nem feltûnô, a felszínbôl nem emelkedik ki, a hám felszíne 
egyenletes, a rajzolatok határa elmosódó, néha észrevétlenül 
megy át a szokásos fehéres átalakuló hámba. Az is jellemzô, 
hogy ezek a rajzolatok nehezen alakulnak ki, nemegyszer csak 
többszöri ecetsavecsetelést követôen, és rendszerint rövid 
idôn belül elhalványulnak. 

HULLÓHÁRTYÁSODÁS (DECIDUOSIS)  Az állapotos nôk méhnyaka – ha
sonlóan a hüvelyfalhoz – már az elsô harmadban megduzzad: 
vérellátása fokozódik, vizenyôssé válik, a kötôszöveti állomá
nya felszaporodik, a kötôszöveti sejtek helyenként a hullóhártya 
(decidua) sejtjeihez válnak hasonlóvá (decidualisatio) (7. ábra). 
A kötôszöveti alapállomány duzzadása miatt a nyálkahártya 
kiemelkedései megnyúlnak, túltengenek, a hengerhám kifor
dul, fokozottan terjed kifelé a méhnyak felszínére, miközben 
a hámátalakulás és a nyákképzôdés felerôsödik. Állapotosok
nál az erô tel jes hámátalakulás (metaplasia) a legjellemzôbb 
hámváltozás, amely minden bizonnyal a savas hüvelyi pH a 
méhnyakra kúszott, eredeti hengerhámra gyakorolt hatásának 
a következménye, és a harmadik harmadban a legkifejezettebb. 
A hámátalakulás gyakran vezet a bolyhok összetapadásához 
(villous fusion). A hengerhámsejtek többrétegûvé válnak, sze
mölcsös növedékek képét kelthetik, máskor ún. mikromirigyes 
nyál ka hár tyatúltengés (microglandularis endocervicalis hyper
pla sia) alakulhat ki (7e. ábra). A hengerhám szaporodása al
kalmasint Arias–Stellajelenség formájában is mutatkozhat. 
A laphámot a köztes réteg uralja, ezek sejtjei megduzzadtak, 
megnagyobbodtak, ún. csónak alakú (navicularis) sejtek kép
zôd nek; a felszíni réteg rendre hiányzik. Elôfordul még az alap
sejtek sokasodása (basal cell hyperplasia) is, amely hasonlíthat 
a CIN1hez. A méhnyak átalakulásait alapvetôen hormonok, 
min de nek elôtt az erôs progeszteronhatás okozza. 

Kolposzkóppal a méhnyak duzzadása, szederjes elszínezôdése, 
a hengerhám egyenetlenségeinek (a behúzódások, kiemelkedé
sek) hangsúlyozottabbá válása (boholytúltengés, álpolyposis) 
és a fokozott hámátalakulás jól megfigyelhetô, ezek a leg jel
lem zôbb változások. Szembetûnô lehet a nyílások szélének 
megnagyobbodása (doughnut rims), a nyílást szegélyezô kötô
szö vet hullóhártyásodása és a laphám megduzzadása miatt (kéz
elô sze rû nyílások, cuff openings). Nyákürülés a nyílásokból is 
elôfordul. 

6. ábra  A hámátalakulás kolposzkópiai megnyilvánulásai.   a) A kezdôdô hámátala
kulás kolposzkópiai képe. A hámátalakulás a bolyhok tetején (apró nyilak) ki ve he tô, 
ennek következtében a bolyhok összefolynak, sima felszínt képeznek (kinagyított 
részlet). A két vastag nyíl a már korábban átalakult, új laphámot jelöli.   b) A boly
hok összetapadása nyilvánvaló (nyilakkal jelölve), a bemélyedések kezdenek kitelni.   
c) Érett hámátalakulás, közte hengerhámsziget (nyíl), amelyben a kezdeti hámátala
kulás jelei észrevehetôk. Mindhárom ábrán látható, hogy az átalakuló hám ecetsav 
hatására halványan fehérre festôdik. A kezdôdô hámátalakulás fehérséges pelyhes 
(flocculens) (a–b. ábra), az érettebb már inkább hófehérnek (snow white) mondható 
(c. ábra és az a. ábra vastag nyíllal jelölt részei).
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7. ábra  Méhnyakváltozások várandósoknál; a méhnyak hullóhártyásodása (decidualisatio).   a) A méhnyak alapállományában a hullóhártyaszigeteket kis nyilak jelölik. 
A bemutatott esetben a kúpkimetszést (conisatio)  súlyos rákelôzô állapot (CIN3) (vastag nyíl) miatt végezték.   b) A kis nagyítású a. ábra halványan festôdô, nyilakkal 
jelölt területe nagyobb nagyítással.   c) A b. ábra kinagyított része; a megnagyobbodott, halvány kötôszöveti sejteket mutatja, amelyeknek magja nagy, és a magvacskák 
is kifejezettek.   d) Arias–Stellajelenség. A kép a méhnyálkahártyában elôforduló Arias–Stellajelenséget ábrázolja; a méhnyakban ugyanezt láthatjuk. A mirigysejtek 
nyáktermelése fokozott. A legjellemzôbb, hogy a sejtmagok nagyok, szabálytalan alakúak, kromatintartalmuk bôséges (hyperchromasia) (apró nyilak és a kinagyított 
részlet).   e–h) Kolposzkóppal a méhnyak duzzadtnak, szederjes elszínezôdésûnek látszik. A nyálkahártya kifejezetten egyenetlen, a bolyhok összetapadtak, helyenként 
po lip sze rûek (h. ábrán nyíllal jelölve), a hámátalakulás kifejezett (f. ábrán nyíllal jelölve). A nyílások (opening) kávája az állapotosság közepétôl jelentôsen, fánkszerûen 
(doughnut rim) megvastagodhat (e. ábra).

PONTOZOTTSÁG, MOZAIKOSSÁG  A pontozottság, mozaikosság volta
képpen érrajzolat (vascular pattern), amely fokozott érképzôdés 
következménye, a fokozott sejtosztódáskor (rákelôzô állapot, 
rák, átalakuló hám) az érképzô anyagok nagyfokú elválasztása 
miatt jön létre. A gyorsan osztódó sejtek ugyanis óhatatlanul 
érképzést ser ken tô molekulákat termelnek, mivel csak új erek 
kép zô dé sé vel biztosíthatják a vérellátásukat. Ezek hatására a 
hajszálerek (kapillárisok) a hám felszínéig, sôt egy kicsit azon 
túl is növekedhetnek (8a–b. ábra). Az ilyen, azaz a hámba füg
gô le ge sen nôtt hajszálérhurkok csúcsai kolposzkóppal ponto
zottság formájában láthatók (8c–d. ábra). Ha a sejtszaporodás 

tovább folytatódik, és az érképzôk is folyamatosan termelôdnek, 
az erek oldali irányba is növekednek, és egymással összetalál
kozva, összefolyva kisebbnagyobb hámszigeteket (sejtfész
kek) fognak körül. Ekként mozaikszerû rajzolatok képzôdnek, 
és az ún. mozaikosság alakul ki (8g–h. ábra). Az oldalirányú 
növekedés a füg gô le ges növekedést követi, vagyis a mozaikos
ság szokásosan a pontozottság után jön létre.

A pontozottságnak, a mozaikosságnak két formáját (fokozatát) 
különítjük el: a finom és a durva pontozottságot, mozaikossá
got (fine, illetôleg coarse punctation mosaic).
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8. ábra  Pontozottság, mozaikosság   a) Az átalakuló laphámban, a hámba hatoló, kötôszövetbe ágyazott erek átmetszetei láthatók (nyilakkal jelölve). Kolposzkóppal 
vizsgálva az ilyen hajszálerek csúcsai finom pontozottságként jelennek meg (c–d. ábra).   b) Az erek a súlyos rákelôzô állapotban (CIN3) helyenként már csaknem a fel
színig terjednek (A), egymástól távol és különbözô távolságra vannak, vagyis az erek közötti kóros hám szélessége (↔ jelölve), amelyet érközi távolságnak (intercapillary 
distance) nevezünk, eltérô. Ezeknek a hajszálérhurkoknak a tetejét felülrôl nézve már durva pontozottságként látjuk (e–f. ábra).   c–d) Finom pontozottság élettani sóoldat 
alkalmazása után, zöld szûrôvel nézve. A pontocskák kicsik, nagyjából egyformák, és hozzávetôlegesen szabályos távolságban vannak. A d. ábra a c. ábra kinagyított 
részlete. Az ecetsav a finom pontozottságot tompítja.   e–f) Durva pontozottság: a pontok nagyok, különbözôek, a köztük lévô távolság is nagy, és nem egyforma. Az f. ábra 
az e. ábra kinagyított része.   g) Finom mozaikosság: a mozaikok kicsik és hasonló nagyságúak, az elválasztó erek is egyöntetûek, szûkek, szokásosan halványan látszanak. 
h) Durva mozaikosság: szabálytalan mozaikosság, vagyis a sejtfészkek (mozaikok) területei nagyok, alakjukban és nagyságukban is változók, felszínük kissé kiemelkedik, 
és egymástól élesen elkülönülnek, mert az elválasztó erek tágak, hangsúlyosak. A mozaikok között és körül durva pontozottság is látszik. 
A hám a pontozottság és a mozaikosság minden formájánál ecetsavfehér, a durva elváltozásoknál a fehéredés jóval kifejezettebb, gyorsabban megjelenik, és tovább megmarad. 
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• A finom pontozottság, mozaikosság többjelentésû szö
vetmintázat: kialakulhat az átalakuló hámban (lásd fent) 
és enyhe rák elô zô állapotokban. Kolposzkóppal a finom 
pontozottságban az érpontok hozzávetôlegesen egyforma 
nagyságúak, kicsik, a hámfelszínen láthatók, meg kö ze lí
tô leg egymástól szabályos távolságban. Az erek közötti 
távolság (intercapillary distance) kicsi. A finom mozaia
kosságban a sejtfészkek (mozaikok) kicsik, egyformák, az 
elválasztó erek is egy ön te tûek, szûkek, szokásosan halvá
nyan látszanak.

• A durva pontozottság, mozaikosság rendre a súlyos rák elô
zô állapotoknál (CIN2/3) látható, jóval szembeötlôbb, mint 
amilyen az átalakuló hámban vagy enyhe CINben jöhet 
létre. A durva mozaikosság minden bizonnyal akkor alakul 
ki, amikor a kóros hám a hámbemélyedéseket is kitölti (ún. 
mirigybe terjedés); a hámfészkeket közrefogó kötô szö veti 
állományban növekvô erek alakítják ki. Kol posz kó piai jel
lem zôi a következôk: 

» Szabálytalan pontozottság, azaz a pontok egymástól kü lön
bö zô távolságra vannak, és nagyságuk is eltérô a hajszálerek 
változó nagysága miatt (8f. ábra). A pontok közötti távolság 
kifejezett. A hámfelszínen túlnövô ér a felszínbôl ki emel ke
dô, elterülô pontként látható. 

» Szabálytalan mozaikosság, vagyis a mozaikok területei na
gyok, alakjukban és nagyságukban is változók, az elválasztó 
erek tágak, ûrterük (lumen) különbözô (8h. ábra). 

Az érrajzolatok megjelenését az ecetsavvizsgálat is befolyásol
ja. Az ecetsav hatására ugyanis a sejtplazmából elvonódó víz 
miatt túlsúlyra jutott magok a kisebb hajszálereket összenyom
ják, ennek következtében finom érelváltozások az ecetsavvizs

9. ábra  Kóros erek. Két különbözô eset közepes és nagy nagyítással. A kóros erek 
alakja változó, elágazódásuk szabálytalan, vagy egyáltalán nem látszik, mintha hir
telen keletkeznének és fejezôdnének be. Sokszor a végeiken szélesebbek, máskor 
egyforma üregûnek tûnnek. Általános jellegzetességük, hogy az ép érképzôdés fa
ág szerû szétoszlását (2. ábra) nem követik.

d

10. ábra  Fehérfolt (leukoplakia).   a) Elszarusodó laphám (hyperkeratosis): a 
felszíni sejtréteg felett kiterjedt szarusodás (nyíllal jelölve). Az elszarusodott lap
hám sej tek nek nincs magva. A szabályos laphámban számos, a hámba türemkedett 
kö tô szö ve tes hajszálér átmetszeti képe látható (kis nyilakkal jelölve).   b) Sejt
magvas szaru so dás (para ke ra to sis): az elszarusodó laphámsejtek megôrzik magjai
kat. A kötô szö vet–ér átmetszeteket kis nyilak mutatják.   c) A fehérfolt jellegzetes 
kol posz kó piai képe: vaskos, szemmel is látható fehéredés. A szarusodás mindkét 
formája létrehozhatja. Az alatta lévô elváltozás nem látható.   d) Laphámrák foltos 
szarusodással. A fehérfoltok változó vastagságúak.

c

b
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gálatnál eltûnhetnek, az érrajzolatok általában is tompulnak. Ez 
a hatás is átmeneti. Sokan ezért javasolják az ecetsavvizsgálat 
elôtti élettani sóoldat alkalmazását. 

ECETSAVFEHÉR HÁM  Nemzetközileg elfogadott meghatározása hiá
nyos. Általánosan fogalmazva az ecetsavfehér hám olyan hám
szövet, hámelváltozás, amelyik ecetsav hatására fehérré válik. 
Nem tévesztendô össze a fehérfolttal, amely eleve fehér, szí
ne ecetsav hatására nem sokat változik. Az ecetsavfehér hám 
szûkebb értelmezésben olyan körülírt ecetsavfehérség, amely 
más jellegzetességgel (érrajzolat, rák, függöly stb.) nem társul. 
Legtöbbször rákelôzô állapot, átalakuló hám, HPVfer tô zés 
van a hátterében. A finom és durva pontozottsághoz, mozai
kossághoz hasonló fokozati osztályozása is használatos, meg
különböztetve enyhe és kifejezett ecetsavfehér hámot (lásd 
lejjebb, 12. ábra).

KÓROS EREK  A kóros erek a rákban alakulnak ki – a rákelôzô 
állapothoz hasonlóan – szintén a folyamatos és fokozott ér
képzést kiváltó molekulák képzôdésének a következtében. 
Az alaphártya áttörését és a ráksejtek kötôszövetbe terjedését 
kö ve tô en azonban az érnövekedést már semmi nem gátolja, 
szabályozása is megszûnik, és az erek egyre inkább elvesztik 
szabályos faágszerû szerkezetüket, változó tágasságú és alak
zatú érformák alakulhatnak ki. Ezeket az ereket nevezzük kó
ros (atípusos) ereknek, amelyek tehát már kóros (szabálytalan) 
ér kép zô dés következményei, szemben a pontozottsággal és a 
mozaikossággal, amelyek szintén fokozott, ám szabályos ér
kép zô dés folyományai. A kóros erek formájuk szerint nagyon 
sokfélék lehetnek: gyökérszerûek, pálcika alakúak (vesszô sze
rûek), hajcsatszerûek, dugóhúzószerûek, elágazások nélküliek 
stb. (9. ábra).

FEHÉRFOLT (LEUKOPLAKIA), SZARUSODÁS  A fehérfolt rendszerint vaskos, 
az ecetsav alkalmazása nélkül is feltûnôen fehér, éles szélû, a 
fel szín bôl kiemelkedô, jól körülhatárolt elváltozás, amely szem
be tû nô, szabad szemmel is jól látható. A laphám, az átalakuló 
hám vagy a kóros hám szarusodásának (keratinisatio) követ
kezménye. Ecetsav hatására lényegesen nem változik, jóddal 
nem fes tô dik (11. ábra). Máskor a szarusodás jóval kisebb mér
vû, az elváltozás csak kolposzkóppal látható ecetsavas ecsete
lést kö ve tô en. Ez is egyöntetûen fehér, érrajzolat nem látszik, 
mert a szaruréteg az ereket teljesen elfedi. Az ilyen fehérfolt 
is valamelyest kiemelkedik a felszínbôl, határa is éles, jóddal 
egyáltalán nem festôdik. 

HÁMHIÁNY (KIMARÓDÁS ÉS FEKÉLY)  A kimaródás (erosio) felszíni 
hámhiány (11a. ábra), a fekély (ulcus) mélyre, a kötôszövetbe 
is be ter je dô hiány, vagyis együttes hám és kötôszöveti hiány. 
Kol posz kóp pal mindkettônél vöröses területet látunk, amely 
ecetsav hatására sem változik, jóddal nem festôdik, és köny
nyen vérzik. Elhelyezkedésük az átmeneti sávtól független, 
leginkább azon kívül láthatók. Mivel jellegzetes kolposzkópiai 
mintázatuk nincs, az ilyeneket az ún. nem jellemzô vörös folt 
megnevezéssel is illetik (11b. ábra). 

A KOLPOSZÓPIAI JELEK  A kolposzkópiai jelek a kolposzkópiai 
mintázatok részletei, azok mindegyikében megvannak, ezért 
nevezzük ezeket jeleknek és nem mintázatoknak. Négy ilyen 
jelet különböztethetünk meg: az elszínezôdést, a felszínt, a szé
leket és a nagyságot (kiterjedés, elhelyezkedés). 

ELSZÍNEZÔDÉS (ECETSAV- ÉS JÓDFESTÔDÉS)

a) Ecetsavfestôdés (13. ábra)
Az ecetsav hatására bekövetkezô színváltozásnak hat eleme van: 
• a mintázat színe nem változik; 
• a fehéresedés erôssége (halvány, mérsékelt, kifejezett – az 

utóbbi szokásosan valamilyen érrajzolattal társul);
• a fehéresedés egynemûsége (egyforma vagy foltos);
• az elfehéredés gyorsasága (másodpercek alatt vagy lassab

ban, sokszor csak többszöri ecsetelésre);

11. ábra  Hámhiány.   a) Az úgynevezett valódi hámhiány (erosio vera) alapját sarj
szövet képezi (nyilak), benne lobsejtek, felszínén hámszövet nem látható. Az ábra 
bal oldalán szabályos laphám (hosszú nyíl).   b) A hámhiány kolposzkóppal vörös 
foltként látható, körülötte ép laphám (L). A hámborítás a méhszáj körül megtartott 
(hosszú nyíl).

b

a

L

Nôgyógyászati Onkológia 2010; 15:65–82



78

12. ábra  Ecetsavas ecsetelést követô színváltozások.   a) Halvány ecetsavfehérség (apró nyilak), mellette kicsiny, körülírt mérsékelten ecetsavfehér elváltozás (hosszú 
nyíl); a halvány terület enyhe, a fehérebb kicsi képlet súlyos rákelôzô állapot.   b) Halványan fehéres átalakuló hám a kép jobb oldalán (vastag nyíl). Bal oldalon egyegy 
nyálkahártyaboholy csúcsán kezdôdô hámátalakulás (kis nyilak); ezt nevezzük pelyhes fehéresedésnek.   c) Mérsékelten fehér elváltozás mozaikossággal (CIN3).   d) 
Mérsékelt fehéresedés érrajzolat nélkül (HPVfertôzés).   e) Foltos fehéresedés (enyhe és súlyos rákelôzô állapot).   f) Mérsékelt (kis nyilak) és kifejezett (vastag nyíl) 
fehéresedés (lapos függöly).   g) Kifejezett fehéresedés (hegyes függöly).   h) Kifejezett fehérség (CIN3).   i) Az elváltozás inkább szürkés (laphámrák).

• a fehér szín maradandósága (gyorsan halványul [ilyenkor 
a részletek tanulmányozására szükség lehet az ecsetelés is
métlésére], a vizsgálat ideje alatt változatlanul megmarad, 
percek múlva is látható);

• nem fehéres, inkább szürkéssárgás vagy sárga elszínezôdés. 

Az ecetsavfehéredés értékelésében sok az egyéni megítélés: 
egyik mutatója sem tényszerûsíthetô. Egyesek a mérsékelt fe
héredést is már kifejezettnek értékelhetik. Talán az egyetlen 
tárgy sze rû az, hogy többszöri ecetsavas ecsetelésre van szük
ség a fehéredés megjelenéséhez, illetôleg a vizsgálat alatti 

megmaradásához. A szám sze rû sí tést korszerû módszerekkel 
(spec tro scopia, számítógép) igyekeztek megvalósítani a jelát
vitel mérésével, a fénymennyiségek, az idôtartamok szerinti 
görbék készítésével, számítógépes képalkotással stb., de még 
mindegyik kísérleti állapotban van, egyik sem alkalmazható az 
egyéni megítélés helyett (6). A módszerek kétségtelenül ígére
tesek, ám minden bizonnyal csak több kol posz kó piai mintázat 
és kol posz kó piai jel közös, tény sze rû feldolgozása vezethet 
majd az elváltozások szövettanának pontosabb való szí nû sí té
sé hez. A szám sze rû sí tés hiánya ellenére az ecetsavfehéredés 
egyéni értékelése a gyakorlatban megfelelô. 
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b) Jódfestôdés (14. ábra) 
A Lugololdat hatásának csak három eleme van, ugyanis a szín
változás rendre azonnal bekövetkezik. 
• a mintázat színe nem változik;
• a barnaság mértéke (mahagónibarna, barna, sárgás);
• a festôdés egynemûsége (egyforma, foltos).

A barnára festôdést jódpozitívnak (jódpozitivitás, Iodine posi ti
vity), a sárgára színezôdést vagy nem festôdést jódnegatívnak 
(jódnegativitás, Iodine negativity) nevezzük. 

FELSZÍN  A szövetrajzolat felszíne lehet sima, durva és egyenetlen. 
Az utóbbinak több formája fordul elô: hepehupás, szem be ötlô ki
emel ke désekbehúzódások, vaskos felszín, növedékek (warts, warty 
lesions – függölyszerû, karfiolszerû) és kráterszerû (14. ábra). 

SZÉLEK  A kóros és az ép szövetmintázatok találkozásának, vagy
is az elváltozások széleinek formája szintén lényeges jel, az 
egyes mintázatok meghatározásainak a tartozéka. A szél lehet 
alig ész re ve he tô, éles, kiugró vagy felgyûrôdött (rolled edge), 
illetôleg cikcakkos, körkörös, egyenes. A cikcakkos szélt a 
nemzetközi irodalom földrajzinak (geographic outline) nevezi. 
Kiugrónak a fel szín bôl kiemelkedô elváltozások szélét mond
juk. Az angol nyelvû irodalom a széleket borders, margins, 

edges kifejezésekkel egyaránt, ritkán outline névvel jelöli. 
Hasonló szavaink nekünk is jócskán vannak (határ, szegély, 
perem, mezsgye, karima stb.), mégis célszerû egységesen a 
szél(ek) kifejezés alkalmazása. A szélek különbözô változa
tait a 15. ábra mutatja. Valamely kóros elváltozáson belül 
is kialakulhatnak határok (választóvonalak), ha kétféle vagy 
különbözô súlyosságú eltérések helyezkednek el egymás mel
lett. Ezek az úgynevezett belsô határok. Ilyet rendre az enyhe 
és a súlyos CIN között találunk; a súlyos CIN szokásosan a 
belsô széltôl közép felé található, közel az átmeneti sáv felsô 
széléhez. 

NAGYSÁG (KITERJEDÉS, ELHELYEZKEDÉS)  A súlyos rákelôzô állapotok 
és a rákok általában nagyok, a méhszáj több negyedét is el
foglalják. A kiterjedt, az egész átalakulási sávot és környékét 
is elfoglaló elváltozások azonban nem mind rosszindulatúak, 
például a HPVfertôzések is lehetnek ilyenek (14a. ábra). 
Jellegzetesen nagy kiterjedésû az ún. veleszületett átalakulási 
sáv (vö. 82. oldal). Kicsiny CIN3 is elôfordul – szokásosan 
kiterjedt CIN1/2 elváltozáson belül –, de a körülírt, önálló, 
kicsiny elváltozás általában nem rosszindulatú folyamat kö
vetkezménye. 

AZ ÉP MÉHNYAK KOLPOSZKÓPIÁJA  Az ép méhnyak (cervix 
uteri) kol posz kó piá já nak, anatómiai határainak megértéséhez 
ismernünk kell a méhnyak hámviszonyait, a hám eredetét, fej lô
dé sét, valamint a kor és a hormonfüggô változásait. Továbbá a 
hámszövet vérellátását és a hám alatti kötôszövetet (stroma). 

A MÉHNYAK HÁMVISZONYAI, KELETKEZÉSE ÉS VÁLTOZÁSAI  A méhnyakat 
kívülrôl (ectocervix/exocervix) többrétegû, el nem szarusodó 
laphám borítja, a nyakcsatornát (endocervix, canalis cervicalis 
uteri) hengerhám béleli. A nyakcsatorna hengerhámja a Müller
csô bôl, míg a méhnyak többrétegû hámja a Wolffcsô ún. 
hüvelyi nyúlványából (vaginal plate) származik. A magzati 
fejlôdés alatt a kétféle hám a nyakcsatorna legalsó részénél, a 
külsô nyakcsatornanyílásnál (orificium externus cervicis uteri) 
találkozik, ám az újszülöttek többségében már a hengerhám a 
méhnyak felszínére kúszik az anyai ösztrogén hatásának kö
vetkezményeként. A kétféle hám közötti éles határt eredeti 
hengerhám–laphám határnak (original or congenital or native 
sqamocolumnar junction) nevezzük. Az „eredeti” (original) 
jelzôt a kétféle hámszövetre is alkalmazzák: eredeti henger, 
ille tô leg eredeti laphám (17. ábra). A serdülôkorig a hüvely 
pHja semleges, a serdüléstôl, a lactobacilusok cukorképzése 
(glyconeolysis) miatt, savas irányba tolódik el. A nyakcsatorna 
bázikus vegyhatású. 

AZ ÁTALAKULÁSI SÁV  Az eredeti laphám melletti eredeti henger
hám, elsôsorban az ösztrogének hatására, szokásosan kikúszik 
a méhnyak felszínére, ahol folyamatosan átalakul laphámmá 
(vö. 79–81. oldal). A méhnyak felszínére kikúszott hengerhá
mot régebben ectopiumnak neveztük, de használatos volt még 
az ery thro pla kia, cervicalisatio kifejezés is. Ezek a megnevezé
sek már háttérbe szorultak. 

13. ábra  Színváltozások Lugololdat hatására.   a) Az ép laphám mahagónibarna 
fes tô désû (fehér nyilak). A méhszáj körül jóddal nem festôdô, legfeljebb sárgásodó 
(jódnegatív) kóros hám (hosszú fehér nyíl).   b) Halványsárgás sorvadt laphám szé
lén a jódfestôdô hüvelyfal.   c) Foltos jódfestôdés (különbözô fokú hámátalakulás).
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14. ábra  Felszínrajzolatok.   a) Négyféle szövet sima felszíni rajzolata: szabályos laphám, átalakuló hám, súlyos rákelôzô állapot (CIN3), HPVfertôzés.   b) Durva felszín 
mérsékelt és súlyos rákelôzô állapot (CIN2 és CIN3) eseteiben. A jobb képen az elváltozás egésze durva felszínû, a bal felében a felszíni egyenetlenség (vastag nyíl) jóval 
kifejezettebb.   c) Egyenetlen, hepehupás felszín az ábra alsó felében, a felsô részben lévô kóros hám (CIN3) durva felszínû és pontozottságú (nyíl).   d) A méhnyakrák 
egyenetlen felszínén kisebb fehérfoltok (szarusodás).   e) Kifejezett kiemelkedésekbehúzódások várandósságban.   f) Vaskos, egyenetlen felszínû fehérfolt (leukoplakia). 
g) Kis növedék (hegyes függöly, nyíllal jelölve), körülötte sima felszínû HPVfertôzés. Az ábra bal felsô részén ép laphám (L).   h) Kifejezett növedék (hegyes függöly) az 
átmeneti sávban.   i) Kráterszerû, egyenetlen felszín (laphámrák).

A hámátalakulási folyamatnak a belsô, a nyakcsatorna felé esô 
határa, vagyis az átalakuló hám és az eredeti hengerhám talál
kozása, az ún. új (neo) hengerhám–laphám határ (new [neo] 
sqamocolumnar junction) (17. ábra). A két, az eredeti és az 
új hengerhám–laphám határ közötti terület az átalakulási sáv 
(transz for má ciós zóna, transformation zone [TZ]): az a terület, 
ahol a hengerhám helyén laphám alakul ki. Az átalakulási sá
vot tehát az eredeti laphám és az eredeti hengerhám határolja. 

Az átalakulással keletkezett laphám területe többnyire halvá
nyabb, benne nyílások és nyákkal telt tüszôk (Nabothtüszôk) 
is elôfordulhatnak, utalva a korábbi átalakulási folyamatokra 
(vö. 71–72. oldal, 2. és 16. ábra). 

A hámátalakulás a serdülés és az ivarérett korban is folytonos, 
és csak a változókor után szûnik meg. A folyamat hormon, el
sô sor ban ösztrogénfüggô; a laphám az ösztrogén hatására érik 
teljessé. Az eredeti hengerhám–laphám határ – az átalakulási 
sáv alsó határa – az élet folyamán elmozdul: a ser dü lô kor ban a 
hengerhám méhszájra, külsô méhnyakra kúszásával kifelé ván
dorol, még a hüvelyboltozatra is ráterjedhet. Hasonlóan kifelé 
tolódik a várandósság alatt. A változókorban, és fôleg utána, 
a hengerhám visszahúzódik a nyakcsatornába az ösz tro gén
kép zô dés csökkenésével párhuzamosan, következésképpen az 
eredeti hengerhám–laphám határ is a nyakcsatorna felé halad, 
többnyire a nyakcsatornába kerül úgy, hogy a teljes átalakulási 
sáv szokásosan már nem látható. 
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Az átalakulási sávnak a gyakorlatban három formáját különítik 
el: 1es, 2es és 3as formájú átmeneti sáv (Type 13 trans for
mation zone) (17. ábra). 

AZ ÉP MÉHSZÁJ KOLPOSZKÓPIAI JELLEMZÔI  Az ép méhszájon lévô 
háromféle hámszövet – a henger, az átalakuló és a többrétegû 
laphám – kolposzkóppal jól elkülöníthetô (16. ábra). A hám
viszonyokról az ecetsavvizsgálatot követôen tájékozódhatunk 
meg fe le lô en. 

A VELESZÜLETETT ÁTALAKULÁSI SÁV  Az ún. veleszületett átalaku
lási sáv (congenitalis transzformációs zóna, congenital trans
for ma tion zone) a magzati életben megrekedt hámátalakulás 
következménye; magzati hámátalakulási zavar. Az eredeti 
hengerhám és laphám találkozásánál (az eredeti laphám–hen
gerhám határ) a hengerhám átalakulása nem teljes: a képzôdô 
laphám alsó rétegeiben az éretlen átalakuló hám a születés után 

16. ábra  Az ép méhszáj kolposzkópiai jellemzôi. Az ép méhszájon lévô háromféle 
hámszövet – a henger (H), az átalakuló (M) és a többrétegû laphám (L) – jól el
kü lö nít he tô. A laphám (L) melletti átalakuló hámból képzôdô laphám (M) megje
lenésében nagyon hasonló az eredeti laphámhoz, a határ az eredeti és az újonnan 
kép zô dô laphám között elmosódik (apró, fekete nyilak). Ez a határ az ún. eredeti 
laphám–hengerhám határ (original squamocolumnar junction), amely az átalakuló 
sáv (transz for má ciós zóna) külsô (alsó, caudalis) határa. Ezzel szemben az átalaku
ló hám (M) a hengerhámtól (H) lényegesen elüt; a kettô közötti határ szembeötlô 
(hosszú, fekete nyíl). Ez az úgynevezett új laphám–hengerhám határ (neo squamoe
columnar junction), amely az átalakuló sáv belsô (cranialis) határa. Az átalakua
lási sávot a w–t jelöli. Az átalakuló hámban nyílások (openings) vannak (fehér 
nyilak); a kinagyított részleten megfigyelhetô, hogy a nyílás kávája (apró fekete 
nyíl) enyhén kiemelkedik. Az átalakulási sávban még Nabothtüszô fordulhat elô 
(2. ábra).

L
M

H

15. ábra  A szövetek, elváltozások széleinek formái.   a) Alig észrevehetô szél: az 
enyhe elváltozás szinte észrevétlenül megy át az ép laphámba (L).   b) Éles, cikcak
kos (földrajzi) szél az elváltozás és az ép laphám (L) találkozásánál. c) Éles, egyenes 
szél (CIN3) (nyíllal jelölve).   d) Az egyenes, éles szél szövettani meg fe le lô jét mutat
ja: az ép hám (L) és a súlyos rákelôzô állapot (CIN3) találkozási felszínének egyenes 
vonalát.   e) Kiugró szél: a felszínbôl kiemelkedô elváltozás (lapos függöly) széle.   
f–g) Felgyûrôdött szél (rolled edge) (mélybe terjedô méhnyakrák).

f

c

e

b

a

d

g

CIN3

L

L

17. ábra  Az átalakulási sáv három formája. Az 1es formánál az átalakulási sáv 
teljesen a méhnyak felszínén van, egészében jól látható. Lehet nagy és kicsi. A 2es 
formánál az átalakulási sáv részben a nyakcsatornába beterjed, de az egész látható, 
vagy látótérbe hozható. Lehet nagy és kicsi. A 3as formánál az átalakulási sáv 
teljesen vagy javarészt a nyakcsatornában helyezkedik el, hiánytalanul nem látható, 
és látótérbe nem is hozható. Ez is lehet nagy és kicsi.

1-es formájú 3-es formájú2-es formájú

L
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18. ábra  Veleszületett átalakulási sáv.   a) A laphám felsô sejtrétegei többékevés
bé szabályosak (kis nyilak), felszínükön enyhe szarusodás. A laphám alsó részét 
éretlen átalakuló hám foglalja el (hosszú nyíl). Jellemzô szövettani elváltozás még 
a hámnyúlványok kötôszövetbe terjedése, amelynek következtében a kétféle szövet 
közötti határ egyenetlen (fogazott).   b) A hüvelyboltozatra terjedô veleszületett 
átalakulási sáv kolposzkópiai képe (nyilakkal jelölve). A hosszú nyíl a méhszájat 
mutatja, körülötte a valódi átmeneti sáv (ÁS).

b

a

ÁS

is megmarad (vö. 71–73. oldal). A felszíni (superficialis) ré
teg rendre kialakul, és némi szarusodás (hyper, parakeratosis) 
is elô for dul hat (18/a. ábra). A veleszületett átalakulási sáv a 

valós átalakulási sáv körül helyezkedik el, voltaképpen annak 
külsô tartozéka, a nôk 4%ában a hüvelyre is ráterjed (7). Ál
talában fiataloknál látjuk, a késôbbi életkorban ritkább, utal
va arra, hogy a megrekedt laphámképzôdés az évek folyamán 
mégiscsak teljessé válik. 

Kolposzkóppal a CINre, legtöbbször a súlyos CINre em lé
kez te tô képet látunk (18/b. ábra). A veleszületett átalakulási 
sáv ecetsavfehér, sima felszínû, éles határú, ám környezetébôl 
csak nagyritkán emelkedik ki, rajta pontozottság, mozaikosság 
rendszerint elôfordul, és kifejezett (durva pontozottság/mozai
kosság) lehet. Az ecetsavra bekövetkezô fehéredés jelentôs, de 
ellentétben a CINnel, lassan alakul ki, és tovább megmarad. 

A veleszületett átmeneti sáv besorolása bizonytalan, voltakép
pen a méhnyak egyik élettani folyamatának – legtöbbször át
meneti – zavarából ered. Semmi szín alatt nem élettani elvál
tozás, így az ép méhnyaknak nem tartozéka. Viszont teljesen 
ártalmatlan, és egyértelmûen betegségnek sem tartható, keze
lést nem igényel. Ez és a kétféle átmeneti sáv közti hasonlatos
ság indokolhatja, hogy az ép méhnyak leírásánál ismertessük.
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„Az egészséges nemzetnek fô kifejezôje a nemzeti nyelv. Aki a magyar nyelv kifejlését hátráltatni 
akarja, egyenesen a hon legbecsesebb javát gátolja.” 

(Széchenyi István)
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