
133

FOLYAMATOS ORVOSTOVÁBBKÉPZÉS

A méhnyaklaphám rákelôzô állapota  
(cervicalis intraepithelialis neoplasia, CIN) (1. rész)
BÔSZE PÉTER DR

Fôvárosi Szent István Kórház, Szülészeti és Nôgyógyászati Osztály, Budapest

Levelezési cím:

Prof. dr. Bôsze Péter
Fôvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórháza, 
Szülészeti és Nôgyógyászati Osztály
1096 Budapest, Nagyvárad tér 1. 
Telefon: (36-30) 359-7792
E-posta: bosze@eagc.eu

BEVEZETÉS  A laphám rákelôzô elváltozásainak szövettani elne-
vezése a nemzetközi irodalomban az intraepithelialis neoplasia. 
Ennek magyar megfelelôje nem terjedt el, általában rákelôzô 
állapotnak mondjuk, ugyanakkor a rákelôzô állapot kifejezés a 
pre-cancer, precursor angol szakszavakkal azonos. A laphám-
beli rák kép zô dés megnevezés megfelelô lehet: érthetôen fejezi 
ki a folyamat lényegét, de nem terjedt el. A méhnyakrákra 
vonatkozóan a cervicalis intraepithelialis neoplasia (CIN) a 
szokásos latin elnevezés, magyarul méhnyaki laphámbeli rák-
kép zô dést mondhatnánk helyette. Az in situ carcinoma (CIS) 
szakfogalom magyar változatát, a hámbeli rák kifejezést, vi-
szont már gyakorta olvashatjuk a hazai szakirodalomban. 

TÖRTÉNETI VISSZAPILLANTÁS  A méhnyak rákelôzô állapotainak 
alapgondolata évszázados elképzelés, miszerint a méhnyakrák 
jól meghatározható elô állapotokon keresztül fejlôdik (1). 
Vonatkozó ismereteink az elmúlt évtizedekben jelentôsen bô-
vül tek: mára már ez az elképzelés bizonyítottá vált, és az elô 
állapotok biológiai viselkedésérôl is viszonylag sokat megtud-
tunk. A legfôbb bizonyítékok a következôk:

• a rákelôzô állapot csaknem mindig egy évtizeddel korábban 
alakul ki, mint a rák;

• a rákelôzô elváltozásban szenvedôknél sokkal gyakrabban 
keletkezik rák, mint azoknál, akik nem szenvednek ilyen 
betegségben;

• az alaphártya áttörésekor csaknem mindig a hámbeli rák lát-
ható;

• a rákelôzô elváltozások és a rák sejtjei genetikailag, moleku-
láris biológiailag, sejt- és szövettanilag, elektronmikrosz kóp-
pal, sôt még szövettenyésztési tulajdonságaikban is hasonlók;

• népességi tanulmányok igazolták, hogy a rák és elôállapotai 
is ugyanolyan körülmények között fejlôdnek, és a kialaku-
lásukban részt vevô hatások is megegyeznek;

• elôretekintô tanulmányokból megállapították, hogy a rák-
elô zô állapotok zömében visszafejlôdnek, részben állandó-
sulnak, és töredékük rákká alakul – a folyamat tehát több 
irányba változhat. 

A HÁMBELI RÁKKÉPZÔDÉS KELETKEZÉSE, KIALAKULÁSA  A méh-
nyak rákelôzô elváltozásait az ún. nagy kockázatú HPV (embe-
ri papillomavírus) okozza. Ennek folyamatát már ismertettem 
a Nôgyógyászati Onkológia 14/2-es számában (2); csupán két 
rövid kiegészítés: 

• A hámbeli rákképzôdés csaknem mindig az átmeneti sávban, 
az ún. új laphám-hengerhám határ körül kezdôdik, és gyak-
rabban a méhnyak felsô ajkán, mint az alsón. A nyakcsa-
tornában magasan kialakuló CIN-ek többnyire csak a kóros 
sej tek bôl állnak, szemben a méhszájtól kifelé képzôdôkkel; 
ez utóbbiakban több-kevesebb ép laphám rendre még látható. 

• A CIN kialakulhat az átalakuló hámból (metaplasia) vagy az 
érett laphámból. 

A HÁMBELI RÁKKÉPZÔDÉS SZÖVETTANA  A hámbeli rák kép-
zô dés az alapi sejtekhez (alapsejtek [basalis] és alapközeli 
[para ba sa lis]) hasonló, kóros (dysplasiás) sejtekbôl felépülô, 
laphámon belüli elváltozás. Ezeket a sejteket a nagy, erôsen 
festenyzett (hyperchromasia), szabálytalan mag, a keskeny 
plazmaszegély (nagy mag-plazma arány), a kromatin össze-
csapódása, a sejtmagok változó mérete, valamint a fokozott és 
a kóros sejtosztódások jellemezik (1. ábra). Jellemzô az átala-
kult sejtek felgyorsult gyarapodása – a kromatin- és a magvál-
tozások, a fokozott osztódás stb. ennek következményei – és az, 
hogy a sejtek közötti kötôdés fellazult (a desmosomák száma 
csökkent, az ún. mikrovillusoké növekedett stb.). 

A kóros sejtek a laphám alapjától indulva fokozatosan a hám 
felszínéig terjedhetnek, a hám egész vastagságát elfoglalhatják. 
Kezdetben tehát csak a laphám alsó részében helyezkednek el, 
felettük – attól függôen, hogy az átalakuló hámban vagy a már 
érett laphámban alakulnak ki – átalakuló hám vagy az érett lap-
hám felsô rétegei, a közbensô és/vagy a felszíni sejtréteg még 
láthatók. Minél kifejezettebb a kóros sejtek térfoglalása, annál 
kevésbé láthatók a szabályos hámsejtek. A sejtmagok meg-
nagyobbodása, fokozott festôdése és sokfélesége mérsékelt 

Nôgyógyászati Onkológia 2010; 15:133–139



134

formában azonban a felsô szabályosnak látszó hámrétegek sejt-
jeiben is észrevehetôk az átalakuló és az érett laphámban is. Ez 
szem be öt lôen elüt az ép laphám sejtjeinek meglehetôsen egy-
forma magjaitól. Minél súlyosabb a kóros sejtek eltérése, annál 
kifejezettebbek a szabályos hámrétegek sejtmagjainak átala-
kulásai is; ennek alapján is következtethetünk a hámfelszínrôl 
levált sejtek vizsgálatából a CIN súlyosságára. Az ép és a kóros 
szövetszerkezetek aránya a CIN súlyosságának egyik alapvetô 
mutatója. A hámbeli rákképzôdés szövettani jellemzôit az 
1. táblázatban összegeztem, és az 1. ábra mutatja.

A hámbeli rákképzôdésnek szokásosan három súlyossági fo-
kozatát különböztetjük meg: az enyhe (CIN1), a mérsékelt 
(CIN2) és a súlyos (CIN3) fokozatot. A CIN1 a laphám alsó 
egyharmadát elfoglaló elváltozás, a CIN2-nél a folyamat a 
kö zép sô, a CIN3-nál pedig már a felsô harmadra is terjed 
(2/a ábra). Megfogalmazhatjuk úgy is, hogy 
• CIN1-nél a szabályos hámrétegzettség a laphám felsô két-

harmadában megtartott, jóllehet némi sejtmag-szabályta-
lanság (magnagyobbodás, fokozott festôdés, különbözô 
sejtmagok) ezekben a hámrétegekben is felfedezhetô. A hám 
eredeti rétegezôdése még felismerhetô. A kóros sejtek mag-
jainak rendellenességei sem kifejezettek, hasonlóképpen a 
sejtosztódások sem túl gyakoriak, és fôleg az alsó harmad-
ban fordulnak elô. A kóros sejtosztódás nagyon ritka. 

• CIN2-nél a hám felsô részében, többnyire a felsô harmadá-
ban a rétegzettség még megtartott, de enyhe mageltérések 

1. táblázat  A hámbeli rákképzôdés szövettani jellemzôi

A hám eredeti szerkezete
 Már nem látható (CIS)
 Részben látható (CIN1-3)

Sejtváltozások 
 Kis, az alapi sejtekhez hasonló (basaloid), keskeny plazmájú sejtek
 Nagy mag-plazma arány 

Sejtmagváltozások
 Nagy, változó nagyságú magok (anisocaryosis)
 Sokféle alakzat (pleomorphia, polymorphia)
 Erôs festenyzettség (kromatindús, hyperchromasia)
 A kromatinállomány egyenetlen elosztódása 
 Sokmagú (poly- vagy multinuclearis) sejtek 
 Szabálytalan magvacskák

Sejtosztódás, sejthalál
 Gyakoribb (az osztódó sejtek száma a CIN súlyosságával növekszik)
 Osztódások helye a hámrétegekben 

 •  az ép hám – csak az alapi sejtek között
 •  CIN – a kóros sejtek között mindenhol
    •  enyhe CIN – a hám alsó felében
    •  súlyos CIN – a felsô rétegekben is

 Kóros sejtosztódások  
 Sejthaláltestek

Kromoszómaszám-eltérések
 Többszörös kromoszómaszám (polyploidia)
 Egyenlôtlen kromoszómaszám (aneuploidia)

Keratinképzôdés (ritkán fordul elô)

b1

ALAPSEJTEK

ALAPKÖZELI SEJTEK

KÖZBENSÔ SEJTEK

a

d

1. ábra  A hámbeli rákképzôdés (CIN) sejt- és szövettani jellemzôi.  a) Szabályos 
laphám alsó része az egysoros alapsejtekkel, a két-három soros alapközeli (para ba-
sa lis) és a közbensôsejtek alsó rétegével. b) Mérsékelt fokú hámbeli rákképzôdés.  
b1) A kóros sejtek csak az alsó harmadban láthatók (CIN1), a b2 képen pedig már 
a felsô harmadig is terjednek (CIN2).  c) Az alapközeli (c1) és a kóros sejtek (c2) 
kinagyított képe. A kóros sejtek nagyított képén a megnagyobbodott, szabálytalan 
és változó nagyságú sejtmagok szembetûnôk, festenyzettségük a kromatintartalom 
növekedése miatt (hyperchromasia) fokozott, a sejtplazma keskeny (a mag-plazma 
arány nagy).  d) Közepesen nagyított CIN3 részlet, amelyben legalább két kóros 
sejtosztódás (apró nyilak) és az ún. sejthaláltest (apoptotic body/cells, fehér nyíl) 
látható. Ezek a súlyos CIN másik sejttani jellegzetességei. A nyilak az alaphártyát 
jelölik. (A b. és c. ábra Syrjänen felvétele [13])

b2

c1 c2
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(lásd CIN1) ezekben is észrevehetôk. A magok szabályta-
lanságai, a sejtosztódások és azok eltérései fokozottabbak, 
mint a CIN1-nél, és rendszerint a hám alsó felében, kéthar-
madában a legnyilvánvalóbbak. 

• CIN3-nál a szabályos hámsejtek már teljesen hiányozhat-
nak, vagy legfeljebb a laphám legfelsô néhány sejtsorára 
korlátozódnak, de ezek sejtjeinek magváltozásai is kife-
jezettebbek, mint a CIN2-nél. A mageltérések hangsúlyo-
sak és gyakoriak szinte az egész hámban. Osztódó sejt is 
bô sé ge sen látható, még a felsô rétegekben is, és gyakori-
ak a szabálytalan osztódások. A kóros sejtek eltéréseinek 
mindegyike fokozottabb, mint a CIN2-nél. A folyamat szo-
kásosan a mirigyhám bemélyedéseiben is észrevehetô, sok 
helyen az alaphártya is benyomódik.

A CIN szövettani, elsôsorban súlyosságának megítélésében sok 
a bizonytalanság, az egyéni tényezô. Az ún. vizsgálatok közötti 
véleménykülönbség (ugyanaz a vizsgáló más-más alkalommal 
nézi a metszetet, intraobserver variation) és a vizsgálók kö-
zötti véleményeltérés (más-más vizsgáló értékeli ugyanazt a 
metszetet, interobserver variation) 50%, sôt még több is lehet 
(3). Minél enyhébb az elváltozás, annál gyakoribb a vélemény-
különbség (20% különbség CIN3-nál, 70% CIN2-nél) (4). 
A CIN1 szövettani képe változatos, megítélése meg le he tô sen 
sze mély füg gô, és összetéveszthetô a szövetátalakulási (meta-
pla sia) folyamatokkal, valamint a sorvadt laphámmal is. Az 
utóbbiaktól a mageltérések hiánya alapján lehet elkülöníteni. 
A CIN2-t ismételt véleményezéskor sokszor a CIN1-ek, ritkáb-
ban a CIN3-ak közé sorolják. A CIN2 kórisméjének bizonyta-
lansága miatt a szövettani vélemény CIN2-3 is lehet, jelezve, 
hogy az elváltozás nem ítélhetô meg pontosan. Az ilyen szö-
vetátalakulásokat CIN2-ként kell értékelni (5). 

A HÁMBELI RÁKKÉPZÔDÉS NEVEZÉKTANA  A méhnyaklaphám 
rák elô zô állapotait jelzô szakkifejezések az elmúlt évtizedek-
ben többször is változtak, sôt a viták még ma is tartanak:

A DYSPLASIA → CARCINOMA IN SITU (CIS) ELNEVEZÉS  Korábban 
a dysplasia elnevezés terjedt el (hámdysplasia), jóllehet a 
dysplasia kifejezés általános értelmû: jelentése zavart, rendel-
lenes fej lô dés, átalakulás, érés stb., amely nemcsak rák lehet. 
A rák elô zô állapotokra vonatkoztatva a dysplasia az in situ rák 
fogalmából származott, és arra utalt, hogy a sejtátalakulás nem 
terjed ki a hám egészére. Bevezetése Reagen és munkatársaitól 
(6) ered, akik a laphám olyan rendellenes növekedését nevezték 
így, amelyek többsége visszafejlôdik, vagy hosszasan változat-
lan marad, és amelyeket szövettanilag a kóros sejtek és az ép 
hámszöveti rétegek kisebb-nagyobb részének megléte jellemez. 
Céljuk az volt, hogy megkülönböztessék ezeket az elváltozáso-
kat a hámbeli ráktól (in situ car ci no ma, CIS), amelynél a hám 
minden rétegét már a kóros sejtek foglalják el, és javarészük 
elôbb-utóbb áttöri az alaphártyát, rákká változik. 

A dysplasia-CIS nevezéktanát az Egészségügyi Világszövetség 
(WHO) 1973-ban hivatalossá tette (7). Ebben kétféle elválto-

zást: a dysplasiát és a hámbeli rákot különböztette meg. A dys-
pla siá kat három fokozatra (enyhére, közepesre és súlyosra) 
osztották aszerint, hogy az átalakulás csak az alsó, illetôleg 
a kö zép sô vagy a felsô harmadban is látható-e. Ha a kóros 
sejtek az egész hámot kitöltik – az eredeti laphámsejtek a fel-
színen még vékony rétegben sem látszanak –, a hámbeli rák a 
meg fe le lô elnevezés. Ilyenkor szokásosan már az alaphártya 
is benyomódik, de mindig ép marad, és a hámbeli rákosodás 
többnyire a nyálkahártya-bemélyedésekbe is terjed. Az egyes 
fokozatok szövettani véleményezése gyakran bizonytalan volt, 
nehézségek lépten-nyomon elôfordultak. A kettôs nevezéktan 
(dys pla sia és CIS) félreértésekhez is vezetett: sokan úgy gon-
dolták, hogy csak a CIS a rákelôzô állapot, és kezelni csak az 
ilyen betegeket kell, a dysplasiában szenvedôket nem.

A CERVICALIS INTRAEPITHELIALIS NEOPLASIA (CIN) ELNEVEZÉS  A dysplasia-
CIS egyértelmû ellentmondásai és a rákelôzô állapotok → rák 
folyamatosságának kifejezésére vezették be a CIN-rendszert 
Richart (8) javaslatára. Ebben a felosztásban a rák elô zô álla-
potoknak csak három fokozatát (CIN1-3) különböztetjük meg: 
a CIN3 a hámbeli rákot, tehát a CIS-t is magában foglalja, 
elsôsorban azért, mert a kettôt nemegyszer alig lehet különvá-
lasztani. Némi nehézséget a CIN1 és a kezdeti CIN2, illetôleg 
a CIN2 súlyos formája és a kezdeti CIN3 szövettani megkü-
lönböztetése okoz (2/a ábra). Az ábrából a folyamatosság és a 
fokozatok is jól kivehetôk, de az is jól látható, hogy a fokozatok 
szétválasztása mesterséges, köztük a hátár elmosódott, így pél-
dául a CIN2 kezdeti formája sokkal közelebb van a CIN1-hez, 
mint a CIN3-hoz, és fordítva, a CIN2 másik véglete már sokkal 
inkább a CIN3-hoz közelít, mintsem a CIN1-hez. A CIN1 és 
a CIN3 megkülönböztetése tehát egy ér tel mû, nem így a CIN2 
kezdeti, illetôleg végsô szakaszainak értékelése; ezekben sok 
az egyéni megítélés. A CIN2 fokozat megszüntetésével az eny-
he és a súlyos elváltozások közötti határ nem lenne egyértelmû 
(2/b ábra), hiszen az elválasztó sávhoz közeli enyhe és súlyos 
CIN szétválasztásában sok lenne a bizonytalanság, az egyéni 
megítélés lehetôsége. 

A CIN-felosztás elterjedt, bevált, és ma is ezt alkalmazzuk, 
annak ellenére és tudva azt, hogy nem mindegyik CIN valódi 
rák elô zô állapot: többféle folyamat (gyulladás, idült szövetiz-
galom, környezeti inger) is teljesen hasonló szöveti átalakulást 
idéz elô. Ilyenekkel leginkább az enyhe formáknál (CIN1, kez-
deti CIN2) találkozunk, a CIN3 gyakorlatilag mindig rákelôzô 
állapot következménye. 

A CIN-rendszer bevezetésének egyik fô alapgondolata a rák-
kép zô dés folyamatosságának hangsúlyozása volt, társítva a 
javaslattal, miszerint mindegyik nôt, akinél CIN-t állapítunk 
meg – függetlenül a CIN súlyossági fokától – kolposzkópiai 
vizsgálatra kell küldeni (9).

A BETHESDA-RENDSZER (BETHESDA SYSTEM, TBS)  Az ún. Bethesda-rend-
szert az Egyesült Államok Nemzeti Rákintézete (National Cane-
cer Institute, NIH) adta közre a sejtvizsgálatok eredményeinek 
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egységesített értékelésére és közlésére 1988-ban (10). Alapját 
az eredeti Papanicolaou-féle rendszerezés képezte, célja pedig 
a dysplasia-CIS- és a CIN-osztályozás helyettesítése volt: a 
háromfokozatú osztályozás kétfokozatúra (enyhe és súlyos 
elváltozás – low- és high-grade SIL [squamous intraepithelial 
lesion, LSIL, HSIL]) alakítása. Az enyhe elváltozások közé a 
HPV-fertôzések és a CIN1 jellegzetességeit soroljuk, a súlyos-
ba a CIN2-3/CIS tartoznak. A felosztást kétszer is módosítot-
ták, utóbb 2001-ben (3). Az egyszerûsítés buktatóira elsô ként 
Syrjänen és munkatársai (11) mutattak rá: vizsgálatukban az 
elváltozások visszafejlôdése a HSIL-csoportban 40%, az LSIL-
ben 64% volt, utalva arra, hogy a CIN2 biológiai lefolyására 
vonatkozó adatok elvesztek. Az enyhe és a súlyos hámelvál-
tozások lefolyásának ~20%-nyi különbsége kétségessé teszi, 
hogy a Bethesda-rendszer valóban megfelel-e az osztályozás 
alapelvének, nevezetesen, hogy az egyes csoportok/fokozatok 
megfelelôen tükrözzék az oda tartozó elváltozások biológiai 
viselkedését. Ennek ellenére a Bethesda-felosztás elterjedt; a 
legtöbb országban ezt követik, de csak a sejteltérések vélemé-

nyezésében. A szöveti elváltozásokat továbbra is a CIN-felosz-
tás szerint véleményezik, mert:

• a CIN leíró megnevezés és nem minôsítés;
• a háromfokozatú felosztás jobban utal a hámbeli rák kép zô-

dés folyamatosságára, mint a kétfokozatú;
• a CIN szerinti osztályozás elterjedt, könnyen alkalmazható 

a gyakorlatban is, és jól összevethetô a sejtkenetekben lát-
ható eltérésekkel;

• az irodalmi hivatkozások zöme eszerinti, további alkalma-
zása tehát az adatok gyûjtése, a vizsgálatok összehasonlítása 
miatt nagyon is tanácsos (12).

A HÁMBELI RÁKKÉPZÔDÉS LEFOLYÁSA  A hámbeli rákképzôdés 
lefolyásáról megbízhatóan az elôretekintô tanulmányok (proo-
spective vagy más néven cohort, longitudinal studies) tájékoz -
tatnak, annak ellenére, hogy számos buktatójuk van. Ezeket a 
megfontolásokat kivonatosan, a részletek tárgyalása nélkül a 
2. táblázat tartalmazza. 

2. táblázat  A hámbeli rákképzôdés lefolyását vizsgáló, elôretekintô tanulmányok 
fôbb buktatói (13)

• A szövettani mintavétel (biopsia) hatása a betegség alakulására. A szövettani 
mintavétel minden esetben szükséges, hiszen a CIN-t ennek alapján kórisméz-
zük, ez a vizsgálat kiindulási pontja. Általánossá vált nézet, miszerint a minta-
vétellel részben eltávolítjuk az elváltozást, nagyritkán teljesen, és/vagy a HPV-t 
elpusztító immunfolyamatokat váltunk ki, és ezzel elôsegítjük a CIN elmúlását 
(14). Következésképpen, ha a követési vizsgálatokba a mintavételt is beépítjük, 
az elváltozások befolyásmentes megszûnési arányát nem lehet meghatározni. 
Más vizsgálatok ezt nem erôsítették meg, sôt arra utalnak, hogy még az ismételt 
kimetszés sem befolyásolja meghatározóan a CIN alakulását (15–16).

• A szöveti mintavétel helyének kiválasztása gyakorta téves (lásd lejjebb), ennek 
következtében a CIN fokozatának megállapítása is helytelen.

• A vizsgáltak beválasztásából eredô hibák: számos tanulmányban csak a sejtvizs-
gálat volt a kiindulópont, mások a szövettani vizsgálat eredményre alapoztak stb. 

• A CIN fokozatának szövettani megítélése is sok hibalehetôség forrása, éppen az 
egyénfüggô véleményezés miatt (lásd feljebb).

• A betegek követésének módszerei is eltérnek a tanulmányokban: egyesek csak 
a sejtvizsgálatokra építve vélekednek a CIN visszafejlôdésérôl vagy elô re ha la dá-
sá ról, mások a kolposzkópiát és/vagy az ellenôrzô mintavételt is alkalmazzák. 
Az egyedüli sejtvizsgálatra alapozott véleményezés, a kenetvételi és az értékelési 
hibák le he tô sége miatt, különösen bizonytalan; egyetlen kenet önmagában soha 
nem elég. Ugyanígy a kolposzkópia önmagában nem elegendô. A követésre a leg-
meg fe le lôbb a sejtkenet, a kolposzkópia és a mintavétel együttes alkalmazása.

• A tanulmány végpontjának (target) kiválasztásából adódó különbségek: nem 
mindegy, hogy a CIN1 → CIN2 átalakulást tekintjük elôrehaladó betegségnek, 
vagy várunk a CIN3/CIS kialakulásáig. Érthetô okok miatt a rák kialakulásáig 
nem várhatunk, jóllehet a tanulmányoknak éppen annak a megállapítása a célja, 
hogy keletkezik-e rák vagy sem. A CIN3-at mindig kezelni kell, a rák kialaku-
lásáig várni fe le lôt len ség, az orvosi erkölccsel nem egyeztethetô össze. A CIN3 
sem teljes értékû végpont, mert ezeknek kis része még szintén visszafejlôdik, 
nem alakul rákká. Ennek ellenére el kell fogadnunk a CIN3-at a gyakorlat szá-
mára meg fe le lô en értékelhetô tanulmányi végpontnak. Ezt elméleti megfontolás 
is alátámasztja: a CIN3 kialakulásának molekuláris történései ugyanis többé-ke-
vésbe ugyanazok, mint a méhnyakráké. A CIN2-re ez már nem mondható.

• A tévedések a kiindulásnál és a követés folyamán is óhatatlanul elô for dulnak, ha 
az átmeneti sáv (transformatiós zóna) nem hozható teljes egészében látótérbe. 

• A vizsgálat idôtartama szintén döntô: a legtöbb vizsgálat sajnos csak egy-két 
éves követésrôl számol be, holott a HPV-fertôzések vissza- vagy továbbfejlôdése 
nemritkán több évig tart. 

• Végül hibák a választott statisztikai számítási módszerekbôl is származhatnak, 
ámbár az utóbbi évtizedben többféle módszer egységesített, számítógépes válto-
zatát is kidolgozták.

CCIINN11  

LSIL HSIL 

HHIIGGHH  --  GGRRAADDEE  LLOOWW  --  GGRRAADDEE  

CIN
1

2. ábra  a) A CIN folyamatos növekedése és fokozatai. Az ábrából könnyen meg-
ért he tô, hogy az egyes fokozatok legkifejezettebb formája a következô fokozat 
legenyhébb formájától (CIN1-CIN2, illetôleg CIN2-CIN3) alig különbözik, a 
határ nem tény sze rû sít he tô, következésképpen véleményezésük személyfüggô.   
b) A CIN2 megszüntetésével csak két súlyossági fokozat lenne (enyhe és súlyos 
CIN). Ebben az esetben az elválasztósáv (vastag függôleges vonal) melletti enyhe 
és súlyos formák szövettani megítélése, ide vagy oda sorolása, homályos, a vizsgá-
ló egyéni véleményezésén is múlik. (Syrjänen felvételei [13])

a

b
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ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK  A hámbeli rákképzôdés a méhnya-
kon a megmaradó HPV-fertôzésekbôl indul, folyamatosan, a 
CIN1 → CIN2 → CIN3 fokozatokon keresztül növekszik a 
hám felszínéig, majd áttöri az alaphártyát, rákká alakul. Ehhez 
hosszú évek, átlagosan 15 év szükséges, az egyéni különbsé-
gek azonban jelentôsek: nagyritkán elôfordulnak ún. gyorsan 
fej lô dô, 2–3 év alatt keletkezô rákok is. A CIN2-3 kialakulá-
sához jóval kevesebb idô kell: a HPV16/18-cal fertôzött nôk 
27%-ában alakult ki CIN2/3 a fertôzést követô 36 hónap alatt 
(17), a 30 évnél idôsebb, HPV16-tal fertôzött nôknek pedig a 
20%-ában alakult ki CIN3 120 hónap alatt (18).

A hámbeli rákképzôdés bármely szakaszán megállhat, és hosz-
szabb-rövidebb idô (hetek, hónapok, egy-két év) után vissza-
fej lôd het (regressio), máskor sokáig – több mint 10 évig is 
– változatlan formában maradhat (persistáló CIN), és csak ez 
után fej lô dik vissza vagy súlyosbodik (progressio). A súlyos-
bodáshoz, például CIN2 → CIN3 átalakulás, átlagosan három 
év szükséges (19). A folyamat elôrehaladási idôtartama a CIN 
súlyosságával párhuzamos: a CIN1-bôl sokkal hosszabb idô 
alatt lesz CIN2, mint az utóbbiból CIN3 stb. (20). A megszûnés 
is rendszerint folyamatos: a súlyosból kevésbé súlyos lesz és 
így tovább. Az összes CIN-re vetítve megállapítható, hogy a 
CIN eseteinek hozzávetôlegesen 90%-a visszafejlôdik, CIN3 
pedig az összes CIN-nek kevesebb mint 10%-ából alakul ki, 
a méhnyakrák pedig ezeknek is csak egy részébôl. Az összes 
CIN-nek ~1,5%-ából lesz rák (21).

A CIN könnyebben elválik az alaphártyától, mint az ép hám. 
Az is elôfordulhat, hogy már a kenetvétel hatására vagy a szü-
lés alatti méhszájsérülés miatt leszakad.

A HPV-fertôzések és a CIN lefolyása párhuzamosan halad, 
mint azt a 18 évnyi követési idôt átfogó, ún. Kuopio-tanulmány 
is bizonyította, utalva arra, hogy a CIN a HPV-fertôzés követ-
kezménye, és csak addig marad meg, ameddig a HPV-fertôzés 
fennáll (22).

ENYHEFOKÚ HÁMBELI RÁKKÉPZÔDÉS (CIN1) LEFOLYÁSA  A CIN1-nek 
vagy a CIN1-szerû szövettani átalakulásoknak sokféle oka le-
het: HPV-fertôzések, amelyek között a kis kockázatú HPV-k is 
elô for dul nak, környezeti hatások stb. Szövettani megjelenésük 
is változó, ekként megítélésük sem egységes; a szövettanászok 
ezeket sokszor eltérôen véleményezik, kórismézésük meg le he-
tô sen sze mély füg gô. A CIN1-t sokan nem is tartják rák elô zô 
állapotnak, ám bizonyos töredékük, amelybôl súlyos CIN, 
rák fej lôd het, azonban feltétlenül az. Ez utóbbiakban a HPV 
és a sejt-DNS-ek összekapcsolódása kimutatható (23). Az ép 
méhnyakú (a sejtkenet negatív) nôk méhszájában és a CIN1-
ben kimutatható HPV-k megoszlása jelentôsen különbözik 
a CIN2/3-ban kimutatott HPV-ktôl; a legfeltûnôbb, hogy a 
HPV16-fer tô zés sokkal ritkább (24). A CIN1-eknek legalább 
80–90%-a a fiataloknál és az idôsebbeknél is végül vissza fej lô-
dik (3, 25). Östör (26) több mint 4500 esetet felölelô elemzése 
szerint a CIN1 eseteinek 11%-ából keletkezik CIN3, rákká 

pedig 1%-ban alakulnak; egyharmaduk sokáig megmarad. Ez 
összhangban van a Kuopio-tanulmánnyal (22), amelyben a 
CIN1 mellett a HPV-DNS-t is kimutatták (HPV-CIN1). Ebben 
a vizsgálatban a CIN1 tartós megmaradása 21%, a CIN3 kiala-
kulása 14% volt. Cox és munkatársai (25) megfigyelték, hogy a 
CIN1-bôl nem keletkezett gyakrabban CIN2 vagy CIN3, mint 
azoknál, akiknek sejtkenete negatív volt; ez megint arra utal, 
hogy a CIN1 nem tekinthetô rákelôzô állapotnak. 

MÉRSÉKELT FOKÚ HÁMBELI RÁKKÉPZÔDÉS (CIN2) LEFOLYÁSA  A CIN2 
vissza fej lô dé sé nek aránya sokkal nehezebben mérhetô fel, 
részben a szövettani kórisme bizonytalansága miatt, másrészt 
mert rendre kezelik, mondván, hogy súlyos rákelôzô állapot. 
Az Östör-elemzés (26) és a Kuopio-tanulmány (22) adatai a 
CIN2, illetve HPV-CIN2 eseteiben is nagyon hasonlók: a CIN3-
má alakulási arány 22, illetôleg 21,4%, a visszafejlôdésé meg 
43, ille tô leg 58,6%. Moore és munkatársai (27) serdülôknél vé-
geztek vizsgálatot, és megállapították, hogy a CIN2 esetei nek 
65%-a fej lô dött vissza 18 hónapon belül. Egy másik, az iro-
dalmi adatokat össze ge zô elemzés szerint a kezeletlen CIN2-k 
43%-a vissza fej lô dik, 35%-a megmarad (tartós fertôzés), és 
csak 22%-a alakul CIN3-má (28). Nasiell és munkatársainak 
(29) vizsgálatában a CIN2 54%-a gyógyult a 78 hónapos meg-
figyelési idô alatt. Feltûnô az irodalmi adatok jelentôs szórása: 
vissza fej lô dé si, magmaradási és súlyosbodási arány 18–98%, 
2–82% és 0–64%, utalva a CIN2-elváltozások biológiai visel-
kedésének nagyon is különbözô voltára.

A CIN2 kóreredete sokféle, következésképpen biológiai vi-
selkedése is. Ez magyarázza a klinikai megítélésének két ér-
tel mû sé gét: súlyos CIN, vagy nem tartozik a súlyos rákelôzô 
elváltozásokhoz. Okozhatják a kis kockázatú HPV-k is; az 
ilyen CIN2-bôl szinte soha nem keletkezik rák. Syrjänen és 
munkatársai (11) úgy vélik, hogy az az elváltozás, amelynek 
több mint 40%-a visszafejlôdik (CIN2), nem tekinthetô súlyos-
nak. Sokan mások is a CIN2-t csupán közepes kockázatú HPV-
elváltozásként ítélik meg (30). 

A CIN2 tehát önálló súlyossági fokozatú elváltozásnak tartható, 
és ez ellentétben áll a Bethesda-rendszer kétfokozatú (LSIL, 
HSIL) felosztásával, amelyben a CIN2-t a HSIL-csoportba 
sorolják. A valóságban a CIN2 lefolyásában, szövettanában és 
a molekuláris jelzôit illetôen is közelebb áll a CIN1-hez, mint 
a CIN3-hoz (13). A CIN2-fokozat elhagyásával – mint fen-
tebb már részleteztem (2/b ábra) – az elválasztó sávhoz közeli 
enyhe és súlyos CIN kórisméje válna bizonytalanná, és ennek 
már a betegek ellátásában komoly következményei lennének; a 
CIN2-fokozat megtartása már csak ezért is helyénvaló. 

SÚLYOS HÁMBELI RÁKKÉPZÔDÉS (CIN3) LEFOLYÁSA  Mint a 2. táblázat-
ban látható, a méhnyakrákra vonatkozó tanulmányokban, kli-
nikai vizsgálatokban az ún. végpont szokásosan a CIN3 a rák 
helyett, ezért a CIN3 változásairól (visszafejlôdik, rákká alakul, 
vagy évekig megmarad) adatok szûkében vagyunk. Az irodal-
mi adatok összesítésébôl annyi állapítható meg, hogy a CIN3-
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esetek 30–50%-a rákká alakul, egy részük több mint egy 
évtizedig is változatlanul fennállhat, és hogy hozzávetôlegesen 
10–30%-ban vissza fej lôd het (31). A visszafejlôdési gyakoriság 
a Kuopio-tanulmányban (22) 11,6% volt. 

ÖSSZEGZÉS  A CIN1 vajmi ritkán súlyosbodik, messze nagy 
többségük nem rákelôzô állapot, súlyos CIN-né csak kis töre-
dékük alakul hosszú évek alatt, rákká még 1%-uk sem. A CIN2 
önálló kockázatú csoport, a CIN2 eseteit a CIN3-mal egysé-
gesen (CIN2-3-csoport) súlyos elváltozásként értékelni nem 
megalapozott, erôsen vitatható. Ezt támasztja alá többek között 
Melnikov és munkatársainak (32) vizsgálata is: a kolposzkóppal 
vezérelt célzott mintából kórismézett CIN2-3 eseteknek csupán 
1,5%-a alakult rákká, a 35%-uk pedig mérséklôdött két év alatt. 
A CIN2-eseteknek hozzávetôlegesen a fele elmúlik, szemben 
a CIN3 átlagosan 20%-os visszafejlôdési arányával. Hámbeli 
rákká (CIS) két év alatt csak a kórismézéskor súlyosnak ítélt 
rák elô zô állapot válik, ezeknek is mindössze 5–10%-a (19, 33). 
A CIN3/CIS valódi rákelôzô állapot, ám rákká alakulásukhoz 
évek kellenek, és nem is mindegyikbôl keletkezik rák.

A HÁMBELI RÁKKÉPZÔDÉS KÓRISMÉJE  A CIN-t szövettani vizs-
gálattal állapítjuk meg. Az irányított kolposzkópia gyakorlatát 
folytató országokban – amikor a rákszûrésnél vett sejtkenetek-
ben kóros sejtek láthatók, a betegeket kolposzkópiai vizsgá-
latra utalják – kolposzkóppal megkeresik a legsúlyosabbnak 
látszó elváltozás helyét, és onnan szövetmintát vesznek (col-
pos co pi cally directed biopsia). A CIN-t és annak fokozatát a 
kivágott méhnyakdarab szövettani feldolgozásával kórismézik. 
Ezt a gyakorlatot a nemzetközi irodalomban MAPS-nak (man -
agement of women with abnormal PAP smeare) nevezik (34). 
A betegség megállapítására vett szövetdarab kivágását a hazai 
irodalomban próbakimetszésnek is hívjuk, ám a mintavétel 
kifejezés (szövetmintavétel) önmagában is teljesen helytálló. 
A kol posz kóp pal vezérelt kimetszés szerinti kórismézés elve 
az a feltételezés, miszerint a kolposzkóppal fellelhetô a legsú-
lyosabb elváltozás helye, következésképp, ha innen metszünk 
ki, a betegséget és a súlyosságát pontosan megállapíthatjuk, és 
a meg fe le lô kezelésrôl ennek tudatában dönthetünk. A kol posz-
kó piá ra utalás ajánlásait a 3. táblázat mutatja. 

A szokványos kolposzkópiát – a kolposzkópia a nôgyógyászati 
vizsgálat része, és ekként szûrésre is alkalmazzuk – folytató 
országokban a sejteltérések mellett, a súlyos elváltozásra utaló 
kol posz kó piai mintázatok és jelek alapján is végzünk szövetta-
ni vizsgálatot, akkor is, ha a sejtvizsgálat negatív. 

A CIN1-t és a CIN2 nagy többségét szokásosan az enyhe 
sejteltérések eseteiben fedezik fel, de a CIN3-esetek zömét is 
az ASC-US- és az LSIL-kenetek alapján kórismézik; a CIN3 
44%-a a 35–50 éves nôknél az ASC-US-kenetek csoportjában 
fordult elô (35). A HSIL-kenetek érzékenysége (szenzitivitása) 
tehát a CIN3 felismerésében kicsi, fajlagossága azonban nagy: 
a HSIL-kenetek csaknem mindegyike súlyos CIN-t takar. Nem 
így az ASC-US- és az LSIL-csoport, amelyekben a CIN3 elvét-
ve fordul elô, ám ezek a sejteltérések annyira gyakoriak, hogy 
a CIN3 többségét mégis ezeknél véleményezzük. A sejtkenetek 
osztályozása tehát távolról sem tükrözi a szövettani eltéréseket, 
inkább csak útbaigazító; ezért is szükséges a kiegészítô kol posz-
kó piai vizsgálat.

A sejtkenetek értékelésénél nem hagyhatjuk figyelmen kívül, 
hogy a rákelôzô állapotokhoz megtévesztésig hasonló sejtel-
térések idült gyulladások, korábbi helyi, kivált szövetpusztító 
kezelések után, gyógyszeres kezelések (például kemoterápia) 
vagy besugárzás hatására stb. is kialakulhatnak; ezekrôl a sejt-
tanászt feltétlen tájékoztatni kell. 

A CIN kiterjedtsége a kórmeghatározás szempontjából is lé-
nyeges: minél kisebb az elváltozás, annál könnyebben el néz-
he tô. A kis kiterjedésû CIN3-at (small volume CIN3) például 
sokszor nem vesszük észre. 

A KOLPOSZKÓPPAL IRÁNYÍTOTT KIMETSZÉS PONTOSSÁGA  A rákelôzô 
állapotok súlyossága kolposzkóppal elviekben megítélhetô, sôt 
a kez dô dô (az alaphártyát éppen áttört, St1A1/2) méhnyakrák 
is fel is mer he tô, de legalábbis valószínûsíthetô. A mindennapi 
betegellátásban azonban ez még a jól képzett és a kol posz kó piá-
ban gyakorlott szakembernek sem mindig sikerül, következés-
képpen a legsúlyosabb elváltozás (a szöveti mintavétel) helyét 
is tévesen határozza meg (36). A tévedések aránya az irodalmi 
adatok szerint 30–40% (37), ezt többszörös kimetszéssel igye-
keznek csökkenteni (38). Minél több helyrôl vágnak ki, annál 
biztosabban fedezik fel a legsúlyosabb elváltozást. Javasol-
ják, hogy a méhnyak mindegyik negyedébôl vegyünk mintát, 
ez már alig kisebb beavatkozás, mint az elváltozás nagysága 
szerint alakított kúp- vagy hurokkimetszés. A módszer leg-
nagyobb veszélye a rák elnézése, ez óhatatlanul elôfordul, és 
végzetes következményei is lehetnek, hiszen az alaphártyát át-
tö rô rák kezelése valamely szövetroncsoló módszerrel, kivált, 
ha a rák mélybeterjedésének méretei pontosan nem tisztázottak, 
nem meg fe le lô.

GYAKORISÁGI ADATOK  A fejlett országokban a hámbeli rák kép-
zô dés egyre inkább a fiatalok, a tizenévesek betegsége; a nemi 
élet szabadabbá válásával, az érintettek átlagéletkora csökken. 
A CIN-t gyakrabban is kórismézzük, mint a múltban, ez nem 
feltétlenül a betegség gyakoribb elôfordulásának a következ-
ménye, esetleg magyarázható a rákszûrés kiterjesztésével is, 
például a fiatalokat is szûrjük. A CIN2-3 többsége mégis a 
25–35 éves nôkben alakul ki (39). Patten (33) adatai szerint a 
CIN1-ben, a CIN2-ben és a CIN3-ban szenvedôk átlagéletkora 

3. táblázat  A kolposzkópiára utalás javallatai

•  Enyhe, mérsékelt és súlyos sejteltérés (LSIL, PAP3, HSIL, PAP4)
•  Hosszú ideig megmaradó bizonytalan sejteltérés (ASC-US, PAP2+*)
•  A hengerhámsejtek bármely eltérése  
•  Rák gyanúját keltô sejtelváltozások

PAP  Papanicolaou-féle osztályozás (PAP1-5 szerinti besorolás)
 * A PAP2+ Papanicolaou-osztályozás 2-es vagy súlyosabb fokozata
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32, 35,7, illetôleg 38,4 év, utalva arra, hogy a CIN folyamato-
san és évek alatt súlyosbodik. 

A legtöbbször enyhe CIN-t kórisméznek, a Nijmegen (40) szû-
ré si vizsgálatban az enyhe-mérsékelt fokú CIN 4:1 arányban 
fordult elô a CIN3-CIS esetekhez viszonyítva.  
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