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A méhnyaklaphám rákelôzô állapota  
(cervicalis intraepithelialis neoplasia, CIN) (2. rész)
BÔSZE PÉTER DR

Fôvárosi Szent István Kórház, Szülészeti és Nôgyógyászati Osztály, Budapest

A KEZELÉS LEHETÔSÉGEI  A méhnyak rákelôzô állapotait kezel-
hetjük az elváltozás teljes kimetszésével, amikor rendszerint 
az egész átmeneti sávot (transzformációs zóna) is eltávolít-
juk, és valamilyen szövetpusztító eljárással (ablative therapy). 
Az utóbbit mindig kolposzkóppal vezérelt szövetminta vétele 
(biopszia) és annak szövettani vizsgálata elôzi meg. Ha szövet-
pusztító kezelést nem végzünk, a kolposzkóppal irányított ki-
metszés értelmetlen, hiszen a kúp- vagy hurokkimetszéseknél 
az egész elváltozást kivágjuk, és szövettanilag megvizsgáljuk. 

SZÖVETPUSZTÍTÓ KEZELÉSEK  A CIN elpusztítására sokféle módszert al-
kal maz hatunk; közülük a fagyasztás, a hôkezelés, a hideg koagulá-
ció és a lézergôzölögtetés terjedt el, a többi módszer még kísérleti. 

FAGYASZTÁS  (krioterápia, cryosurgery; krio/cryo- = nagy hideggel, 
mély hû tés sel kapcsolatos) A fagyasztás igen nagy hideg alkal-
mazása szöveti elváltozások megsemmisítésére. A fagyasztást 
már az 1800-as évek óta használják a rák kezelésére; leg elô-
ször tördelt jégdarabokat tartalmazó folyadékkal fagyasztottak 
bôr- és más daganatokat. Azóta sokféle hû tés módot dolgoztak 
ki a gázok és folyadékok (szén-dioxid, nitrogén, nitrogén-oxid, 
freon stb.) állapotváltozásaira be kö vet ke zô hô- vagy az ún. Joule–
Thomson-hatásra alapozva. A fagyasztókészülékek ke ze lô fe jé-
ben hozzávetôlegesen -80 °C a hômérséklet, amely a sejteket 
gyorsan, pillanatok alatt megfagyasztja. A nagy hideg hatására a 
sejtekben kristályok kép zôd nek vízelvonással, a sejtszervecskék 
zsugorodnak, majd az olvadás alatt a sejthártya megreped. A hi-
deg hatás múltával ugyanis a sejtek közötti folyadék gyorsabban 
olvad, és ozmotikus hatásra a sejtekbe szívódik, ennek következ-
tében azok megduzzadnak és szétpattannak. A fagyasztás után 
már az elsô napon szövetelhalás látható, amelyet nagyjából két 
hét múlva szövetsarjadzás követ. A sebfelszínt négy hét múlva 
éretlen, hat hét után érett többrétegû laphám fedi.

A fagyasztást szokásosan kétszer három percig alkalmazzuk öt-
perces szünettel (olvadási szakasz). Ez az ún. kettôs fagyasztási 
(double-freeze) eljárás; nevezik „fagyasztás-olvadás-fagyasztás” 
módszernek is. Sokan az egyszeri fagyasztást is ele gen dô nek 
tartják (1). Az elváltozás nagyságának megfelelô ke ze lô fej kivá-
lasztása rendkívül fontos: lényeges, hogy a fej csúcsa az elválto-
zás egész felszínét lefedje, sôt azon 3–5 mm-rel túlérjen. 

A fagyasztást a CIN kezelésére elôször Crisp (2) alkalmazta 
1972-ben. Azóta számos vizsgálatról adtak hírt, a kettôs és az 
egyszeri fagyasztás gyakorlatát folytatók is. Az elôbbit kivált 
Creasman és munkatársai (3) terjesztették, mert eredménye-
sebbnek találták. A fagyasztással a CIN ~90%-ban hatásosan 
ke zel he tô, a CIN2/3 eseteket is beleértve. Elsôsorban az elvál-
tozás ki ter jedt sé gé tôl és nem a súlyosságától függ a kezelés si-
kere; a nagy kiterjedésûek nehezebben kezelhetôk. A módszer 
fájdalmatlan és nagyon egyszerû, lényeges szövôdménye sincs, 
egyedül 2–3 hétig tartó vízszerû folyás fordul elô. 

HÔKEZELÉS  Lényege a nagy frekvenciájú árammal végzett szö-
vetpusztítás. 

A szakirodalomban erre vonatkozóan többféle kifejezést is olvashatunk: electror-
cauterisatio (cauterisatio), electrocoagulatio, electrocoagulatios diatermia (diaterg-
mia) stb. Az electrocauterisatio a szövetek elektromos árammal végzett égetése, 
az electrocoagulatio kifejezés jelentése pedig: szövetpusztítás nagy frekvenciájú 
árammal (4). A cauter magyarul sütôvas, égetôvas; a coagulatio alvadás: a részecs-
kék kicsapódására és nagyobb halmazokba tömörülésére utal; ez a szöveti kezelé-
sekre nézve a sejtek szétszóródását és összecsapódását jelenti. Diatermia: áramot 
használó hô ke ze lés. Az idegen szakszavak a magyar orvosi irodalomban is fel lel-
he tôk, jóllehet az „égetés” kifejezés teljesen megfelelô, rövid, egyszerû, és min-
denki érti. Az angol nyelvû közleményekben az electrocautry (hot cautery) és az 
electrocoagulation dithermy elnevezések használatosak. 

A hôkezelést a CIN kezelésére már 1949 óta alkalmazzák. Iro-
dalma tetemes: összesítve a szerzôk 5–25%-os ered mény te len-
ség rôl számolnak be, ám ha az elváltozást kétszer égetik le, a 
gyó gyu lá si arány közel 100% (5). Sokan ezt tartják a leghatá-
sosabb szövetpusztító kezelésnek. Nagy hátránya, hogy altatást 
igényel; való szí nû leg a lézeres gôzölögtetés és a fagyasztás 
ezért terjedt el inkább. 

HIDEG KOAGULÁCIÓ  A módszert Semm fejlesztette ki, és egy sze-
rû sé ge miatt csakhamar népszerû is lett. Az elnevezés teljesen 
hamis, hiszen nem hideggel, hanem 100 Celsius-fokos fejjel 
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kezeljük az elváltozásokat. A kezelési idô 20 másodperc, ennek 
hatására a hámfelszín leválik, a kezelt terület hólyagos kül le-
mû vé válik. Három milliméter mélységet általában könnyen el 
lehet érni, de pontosan szabályozni a szövetpusztítás mélységét 
nem lehet. Ez a legnagyobb hátránya. 

LÉZERGÔZÖLÖGTETÉS  A lézersugárral folytatott szövetroncsolás 
(gôzö lög te tés, vaporizáció) módszerét Stafl vezette be 1977-
ben, és nagyon hamar népszerûvé vált; a CIN1/2-t, alkalma-
sint a CIN3-at is mostanság is nagyon sokan gyógyítják vele. 
A lézer gô zö lög te tés jól irányítható, helyi érzéstelenítésben 
vé gez hetô, ám gyakorlatot igényel, és drága kezelés. Lényeges 
szempontjai: az egész átmeneti sávot és legalább 7 mm mély-
ségig kell lézerezni (a mélységet mérni kell), és fontos a lézer-
sugár erôs sé ge is: javasolt a 100 w/cm2. Hatásossága nagyjából 
azonos a hôkezelésével vagy a fagyasztáséval. 

A SZÖVETPUSZTÍTÓ KEZELÉSEK SZÖVÔDMÉNYEI  A szövetpusztító mód-
szerek szokásos velejárója a két-négy hétig tartó, bô, kellemet-
len, vízszerû folyás, amely az elpusztított szövet lelökôdésébôl 
ered. A betegnek a kezelés alatt és után is görcsei lehetnek, 
ritkán a kezeléskor vasovagalis tünetek léphetnek fel. A mûtét 
alatti vérveszteség elhanyagolható, az utóvérzés is kivételes. 
Heg kép zô dés, a nyakcsatorna beszûkülése csak nagy néha for-
dul elô, a kezelés ezért a késôbbi fogamzást rendszerint nem 
zavarja, ámbár ezt nehéz pontosítani, mert az értékelhetô vizs-
gálatoknak híján vagyunk. A laphám sokszor befordul a nyak-
csatornába, nemritkán annyira, hogy az egész átmeneti sávot a 
kol posz kó piai vizsgálatnál nem lehet látótérbe hozni. Emiatt a 
betegek követésénél, késôbbi ellenôrzéseinél a kolposzkópia 
csak korlátozott értékû lesz. A szövetpusztító mûtétek hatása a 
késôbbi várandósságra, szülésekre szintén csak bizonytalanul 
állapítható meg; az összegzô elemzések felvetik, hogy ezek 
a kezelések is károsíthatják a méhszáj zárómûködését, annak 
minden várandóssági következményével. 

KIMETSZÉSES MÓDSZEREK (EXCISIONAL TECHNIQUES)  Alapvetôen két 
formája van: a kúp- és a hurokkimetszés, de ezeknek is vannak 
változatai. A méhnyak csonkítását kivételesen, a méheltávolí-
tást pedig csak társjavallatok esetén végezzük el. 

KÚPKIMETSZÉS  A kúpkimetszés görög–latin neve a conisatio; 
gyakran magyarosan „konizáció” formában írják. Az angol 
nyel vû irodalomban conisation, cone biopsy a neve. Lénye-
ge a méh nyak kúp alakú kimetszése. A mûtéthez szokásosan 
szikét használunk – ezt hidegkéses kúpkimetszésnek (hideg-
késes koni zá ció, cold knife cone biopsy/conisation) is mond-
juk, megkülönböztetve a hôt igénybe vevô vágó mód sze rek tôl 
(elek tro mos kés/tû [electrosurgical needle conisation]), de 
végez het jük lézerrel is (lézeres kúpkimetszés, laser conization). 

A kúpkimetszésnek nagyon sok formáját gyakorolták a múlt-
ban, és alkalmazzák ma is, szokványosan altatásban és kórházi 
bennfekvéssel. A méhszájat a kúp alakú szövetrész kivágását 
kö ve tô en az ún. Sturmdorf-öltéssel alakították ki világszerte 

évtizedeken keresztül. Hazánkba az elmúlt fél évszázadban a 
Lehotczky-féle méhszájplasztika volt népszerû. A méhszáj elvar-
rása azonban számtalan más módszerrel is lehetséges, a sebészi 
találékonyság kevés területen bontakozhatott ki annyira, mint a 
kúpkimetszéseknél. Az utóbbi évtizedben azonban ez a mûtét is 
egy sze rû sö dött: a kimetszett kúp ágyát vérzéscsillapítás után ál-
talában nyitva hagyjuk, a méhnyakat nem varrjuk össze, a vérzést 
a sebfelszín hôkezelésével szüntetjük meg. A kúp ki met szés sel 
szokásosan az egész átmeneti sávot kivágjuk, ám ha ez túl nagy, 
elegendô csak az elváltozás kimetszése, az átmeneti sáv megma-
radt részét valamely szövetpusztító eljárással semmisítjük meg.

A CIN-t, kivált a súlyos formáit (CIN3/CIS) legmegbízhatób-
ban és a betegség kiterjedésére szabottan a kúpkimetszéssel 
távolíthatjuk el. Ennek ellenére alkalmazása – fôleg a nyugati 
országokban – háttérbe szorult, mindenekelôtt a szövetpusztító 
módszerek népszerûsége és a hurokkimetszés egyszerûsége 
miatt. Bizonyos esetekben, mint 
 • az alaphártya kezdeti áttörésének (microinvasio) gyanúja;
 • a hengerhám súlyos elváltozása, különösen, ha a nyakcsa-

tornában magasan helyezkedik el;
 • korábbi kezelés utáni még visszamaradt kóros szövet; 
 • kiújult betegség,
azonban mindenhol a kúpkimetszést javasolják. 

A kúpkimetszésnek egyik régi-új változata az ún. CIN-kivágó 
(CIN excisor). A CIN-kivágó háromszög alakú elektróda; kör-
beforgatásával voltakép kúpkimetszést végzünk. Sanu és mun-
katársai (6) ún. berepülôtanulmányban hasonlították össze a 
CIN-kivágó és a hurokkimetszés (LLETZ) alkalmazhatóságát, 
és arra jutottak, hogy a CIN-kivágóval biztosabban lehet a CIN 
egészét (negatív sebészi szélek) kivágni, szövettani vizsgálatra 
alkalmasabb szövetmintákat nyerni. Hozzáteszik, hogy végsô 
következtetések levonásához további vizsgálatok szükségesek. 

HUROKKIMETSZÉS  A hurokkimetszés a nemzetközi irodalom-
ban használt LEEP (loop electrosurgical excision procedure), 
LLETZ (large loop excision of the transformation zone), illetve 
egy sze rû en (electrosurgical) loop excision elnevezések magyar 
meg fe le lô je. Hazánkban a „conisatio diatermiás hurokkal”, il-
letve a kacskonizáció megjelöléssel is találkozunk. A nemzet-
közi elnevezésnek megfelelô „kimetszés” szó helyesebb, mert 
a mû tét tel nem valódi kúpot távolítunk el; a conisatio elneve-
zés tehát félreérthetô lehet. A „loop” szót helyesebb huroknak 
fordítani, mint kacsnak, mert valóban hurok és nem kacs alakú 
elektródát használunk.

A „méhszájsebek” gyógyításában a hurok és háromszög alakú 
drótelektródákat már évtizedekkel ezelôtt alkalmaztuk. Sikeres 
mûtétek után a méhnyak általában a nem szült nôk méhnya-
kára emlékeztetett, a nyakcsatorna szabályos tágasságú lett. 
Az eljárásnak két hátulütôje volt: a gyakori utóvérzés, ame-
lyet sokszor nehezen lehetett ellátni, nem egyszer csak a méh 
eltávolításával, és hogy a kimetszett szövet széli részei gyak-
ran – a szövettani vizsgálatot megnehezítô vagy éppen lehe-
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tetlenné tevô – égési károsodást szenvedtek. Ezeket a hibákat 
küszöbölték ki az új, rádióhullámon mûködô, elektromos vá-
gókészülékekkel. Meg fe le lô használatukkal a szövettani vizs-
gálatra teljesen alkalmas szövetdarabokat vághatunk ki, ám 
ha a kimetszést nem az elôírt módon végezzük, például nem a 
meg fe le lô áram erôs sé get választjuk, vagy túl lassan vágunk, a 
kimetszett méhnyakrész károsodhat. 

A hurokkimetszéssel kivágott, szövettani vizsgálatra alkalmas 
méhnyakrészek aránya 90% (6). A helyes vágásmód megtanu-
lása és gyakorlása elengedhetetlen. 

A vágóhurok nagyságát az elváltozáshoz mérten választjuk. Ha 
a folyamat mélyen terjed a nyakcsatornába, egy második kivá-
gással, kis elektródával, csak a megfelelô részt távolítjuk el; a 
túlzott kimetszést így elkerülhetjük (7). 

A hurokkimetszés valójában egyesíti a szövetpusztító keze-
lések egyszerûségét – helyi érzéstelenítésben, járóbeteg-be-
avatkozásként végezhetô rövid mûtét – és a szöveteltávolító 
mû té tek biztonságát. Feltételezhetôen ez magyarázza, hogy 
manapság a rákelôzô elváltozások sebészetében talán ez a leg-
elterjedtebb beavatkozás. 

MÉHNYAKKAPARÁS (ENDOCERVICALIS CURETTAGE, ECC)  A kúp- vagy hu-
rokkimetszést követôen a megmaradt nyakcsatorna kikaparását 
kis kaparókanállal, tehát tágítás nélkül, rendszerint javasolják 
az esetleg még bennmaradt kóros szövet felderítésére. Ér té-
ké rôl megoszlanak a vélemények, rákelôzô állapotoknál ka-
parékot a nyakcsatornából gyakorlatilag soha nem nyerünk. 
Helytelen a nyakcsatornát a kimetszés elôtt kikaparni, ezzel 
ugyanis a szövettani feldolgozást nehezítô szövetkárosodást 
okozhatunk. A nyakcsatorna vizsgálatára az ún. méhnyakkefe 
(endo cer vi cal brush, például a cervix brush, amelyet szoká-
sosan a rák szû rés re is használunk) is megfelelô, ám megha-
tározás szerint ez nem nyakcsatorna-kaparás, jóllehet azt jól 
helyettesíti.

MÉHKAPARÁS (CURETTAGE, D&C [DILATATION AND CURETTAGE])  Elterjedt 
szokás, és a tankönyvekben is olvasható volt a kúpeltávolítás-
sal társított, a kimetszés elôtt vagy után végzett méhkaparás. 
A méhtest kikaparása szokványosan szükségtelen; a fiatal, pa-
naszmentes, szabályos havi vérzésû nôknél, kivált ha még szül-
ni akarnak, csak kárt okozunk vele. Változókorú nôknél szóba 
jöhet, vérzészavarok esetén feltétlen javasolt. 

MÉHELTÁVOLÍTÁS  A méheltávolítás túlzott kezelés, még a hám-
beli ráknál sem indokolt. Kizárólag társjavallat esetén vé-
gez he tô idô seb bek nél, ha gyermeket már nem szeretnének. 
A társjavallatok (vérzészavarok, méhizomdaganatok stb.) 
egyedileg mér le ge len dôk. A félelem a ráktól (car cino pho bia) 
mindig fontos szempont. A változókorú nôknél könnyebben 
szánjuk rá magunkat a méh kivételére, és talán a betegek is 
hajlanak rá, az életkor, a változókor önmagában mégsem 
társjavallat. A mûtét pártfogói érvként rendre a rákelôzô álla-

potok többgócúságára hivatkoznak, ennek ellenére a CIN he-
lyi kezeléssel ugyanolyan eredményesen gyógyítható, mint a 
méh eltávolításával. 

Ha a méh eltávolítása mellett döntünk, az alaphártya (memb-
rana basalis) áttörésének lehetôségét hurok- vagy kúpkimet-
széssel ki kell zárni, mivel a méh eltávolítása után felismert 
méhnyakrák kezelése (kiterjesztett parametrectomia) jóval 
nehezebb, és nem is mindig olyan eredményes, mint a szokvá-
nyos kiterjesztett méheltávolítás. 

VISSZAMARADT KÓROS HÁM (MARADÉKBETEGSÉG), AZ ÚN. POZITÍV SEBÉSZI SZÉL  
A rákelôzô elváltozások kezelésének sarkalatos kérdése, hogy 
a kóros hámot teljesen eltávolítottuk-e. Ha nem sikerült az el-
változást teljesen, az ép szövetben ejtett metszésekkel kivágni 
vagy szövetpusztítással szétroncsolni, kóros hám maradhat 
vissza. Ezt nevezzük maradékbetegségnek. Ilyenkor a sebzések 
vonalában, a kimetszett szövetdarab szélén (sebészi szél), a 
szövettanász nem az ép hámot, hanem a rákelôzô elváltozást 
látja. Azt is megállapították, hogy ha a kimetszések vonalában 
nem az ép szövet látható, a maradékbetegséggel 30–40%-ban 
számolhatunk (8). A metszésvonalakban látható CIN tehát 
nem feltétlenül jelenti azt, hogy kóros elváltozás maradt vissza, 
fôleg nem, ha lézerrel vagy elektromos késsel vágtuk a szöve-
teket. A hôhatás ugyanis ilyenkor a metszésvonalon túlra is ter-
jed, és néhány milliméter szélességben roncsolja a szöveteket; 
az esetleg még ott maradt CIN-t is. 

Különösen gyakran marad kóros hám a méhnyakban, amikor a 
nyakcsatorna felôli szél nem negatív, ha a CIN jelentôsen be-
terjed a nyakcsatorna mélyedéseibe, CIN3-nál és idôsebbeknél 
(9). Ám maradékbetegség 3–5%-ban akkor is elôfordul, ha a 
sebészi szélek épek, vagyis az elváltozást az ép hámszövetben 
vágva metszettük ki (10). 

A TÚLZOTT KIVÁGÁS FOGALMA  Túlzottnak mondjuk valamely 
elváltozás kimetszését, ha a szükségesnél nagyobb, ép 
méhnyakszövettel távolítjuk el. Az angol nyelvû irodalomban 
ezt overtreatmentnek nevezik; tükörfordítása a „túlméretezett 
kezelés”, ám a túlzott kivágás kifejezés találóbb. Minél na-
gyobb darabot vágunk ki a méhnyakból, a vérzés annál bô sé-
ge sebb, de ez megszüntethetô. A túlzott kivágásnak inkább a 
késôb bi következményei lehetnek jelentôsek, mindenekelôtt 
a várandósság szempontjából (l. lejjebb). 

A KIMETSZÉSES KEZELÉSEK SZÖVÔDMÉNYEI  Az irodalmi adatok szerint 
a kü lön bö zô kimetszési módszerek mûtét alatti és utáni szö-
vôd mé nyei – vérzés, méhszájszûkület stb. – többé-kevésbé 
mindegyikben egyformán fordulnak elô (vérzés 1–2%, a nyak-
csatorna szûkülete 1–5%). Paraskevaidis és munkatársai (11) 
szerint az utóvérzés ritkább, ha a mûtétet a tüszôérés szakaszá-
ban végezzük, mint a sárgatestszakasz idején. A mûtétek utáni 
ún. nem megfelelô (unsatisfactory) kolposzkópia (az átmeneti 
sáv teljességében nem hozható látótérbe) gyakorisága (5–30%) 
sem különbözik lényegesen az egyes módszerek szerint. 
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A korábbi, gyakorta ellentmondó vizsgálati eredményekkel 
szemben, egyik nemrégiben közreadott metaelemzés egy ér-
tel mû en igazolta, hogy a kúpkimetszések után gyakoribb a 
méhszáj-elégtelenség és ennek következtében a koraszülés, a 
korai burokrepedés (RR: 1,7), de több (RR: 1,82) a kis súllyal 
született magzatok száma, és többször végeznek császármet-
szést is (12). A várandósság kedvezôtlenebb befejezôdése a 
lézerrel kivágott kúpok mû té te it követôen is megfigyelhetô 
volt, ámbár kisebb arányban (12). A hurokkimetszés után 
hasonlóan gyakoribb a koraszülés, a kis súlyú magzatok 
születése, valamint az idô elôtti burokrepedés. Jóllehet a 
fokozott ellátásra szoruló és a meghalt újszülöttek arányát 
is nagyobbnak találták a kimetszéses mûtétek – fôleg a hu-
rokkimetszés – után, a különbség nem volt jelentôs (12). Ha 
10 mm-nél hosszabb méhnyakrészt kellett eltávolítani, a ko-
raszülések veszélye még inkább (RR:2,5) fokozódott. Minél 
nagyobb szövetdarabot vágunk ki a méhnyak nagyságához 
viszonyítva (%-os arány), és minél mélyebben pusztítjuk a 
méhnyak kötô szö veti alapállományát – akár a szövetpusztító 
kezelésnél, akár a vérzô sebfelszín ellátásánál – annál na-
gyobb a veszélye a várandóssági szö vôd mé nyek nek. Jóllehet 
az irodalmi adatok szû kö sek és részben ellentmondók is, az 
újabbak mégis azt bizonyítják, hogy a túlzott kivágások után 
– a meg fe le lô en kimetszett esetekhez viszonyítva – gyakoribb 
a késôi vetélés, a koraszülés és a kis súllyal születés. Az iro-
dalmi adatok tehát arra utalnak, hogy a kimetszéses kezelések 
után a koraszülések és a kis súllyal születés veszélye megnô, 
de semmi szín alatt nem annyira, hogy ezeket a módszereket 
emiatt ne alkalmazzuk. A betegeket erre a veszélyre azonban 
mindig figyelmeztetni kell. 

Nagy ritkán hegképzôdés, nyakcsatorna-szûkület keletkezhet, 
amely fogamzási nehézségeket okozhat.

Egyszer-egyszer függelékgyulladás (adnexitis) is elôfordulhat 
a kúp-, ritkábban a hurokkimetszést követôen. Hátterében a 
nyakcsatorna rejtett gyulladását (pl. chlamidia) vélik, amely 
a kivágás hatására fellángol, és felfelé is terjedhet. Sokan ja-
vasolják is, hogy a kimetszéses mûtétek elôtt vegyünk mintát 
a nyakcsatornából a láthatatlan, nemi érintkezéssel terjedô 
(STD-) betegségek szûrésére. 

EGYÉB KEZELÉSEK  A CIN kezelésére a gyógyszerek garmadát 
vizsgálták, egyiket sem eredménnyel. Jelentôs az irodalma a 
reti noid dal végzett kezeléseknek, az eredmények azonban nem 
meg gyô zôk. A készítményt jelenleg is vizsgálják; elsôsorban 
a CIN kialakulásának megakadályozását tanulmányozzák. 
A retinoid fokozza a szövetek érését, és gátolja a sejtburjánzást, 
ugyanakkor magzatkárosító hatású, alkalmazásakor ezért fo-
gamzásgátlás szükséges. 

Hasonlóan, hosszú évekig vizsgálták a hegyes függölyök ke-
zelésére bevált podophyllint és podophyllinszerû anyagokat. 
Biztató kezdeti megfigyeléseket követôen alkalmazásukat a 
CIN kezelésére elhagyták. 

KEZELÉSI HPV-OLTÁS  Nagyon ígéretes, de még a klinikai gyakorlat-
ban nem vezették be. Lényegérôl, nehézségeirôl és a jelenlegi 
tapasztalatokról már korábban részletesen írtam (13). 

FÉNYKEZELÉS (PHOTODYNAMIA)  Lényege a fénykárosító (photo toxi cus) 
hatás, amely a fény és a fényérzékenyítô (porfirin) együtt ha tá-
sá nak a következménye. A porfirin érzékenyé teszi a sejteket 
a lézersugárra, ennek hatására oxigénátalakulási folyamatok 
játszódnak le, és a sejt elpusztul. Az ép és a CIN-sejtekben kü-
lön bö zôk az oxigénfüggô folyamatok, és ennek következtében a 
fénykárosító hatás is. 

A fénykezelést régóta használják kü lön bö zô betegségek kezelé-
sére, alkalmazása nagyon egy sze rû, általában érzéstelenítés sem 
szükséges, legfeljebb enyhe méhgörcsöket válthat ki. Nagy elô-
nye, hogy fôleg a hámszövetet pusztítja, az alatta lévô kö tô szö-
ve ti állományt alig. A CIN fénykezelésének irodalma szegényes, 
a módszer hasznosíthatósága még kísérleti szakaszban van (14). 

ÖSSZEGZÉS  A kimetszéses módszerek biztonságosabbak, mint 
a szövetpusztítók, mert az elváltozás egészének szövettani fel-
dolgozását lehetôvé teszik; ekként pontosan megállapíthatjuk a 
rák elô zô elváltozás súlyosságát, és hogy az elváltozást teljes-
ségében eltávolítottuk-e, további, hogy a folyamat áttörte-e az 
alaphártyát, vagy sem.

A szövetpusztító kezeléseknél a méhnyakból csak a mintavé-
telhez szükséges kisebb szövetdarabokat vágunk ki, és csupán 
az elváltozásnak megfelelôen roncsoljuk a méhnyakat, ezért ez 
a módszer elviekben szövetkímélôbb, egyszerûbb, a betegeket 
még kevésbé viseli meg, és mindig elvégezhetôk járóbeteg-ke-
zelésként helyi érzéstelenítésben. Ámde hátrányai is vannak:
 • Csak elôzetes mintavétel és szövettani vizsgálat után vé gez-

he tôk, második mûtétként;  a betegeknél tehát két – egymás-
tól napokkal, hetekkel elválasztott – sebészi beavatkozás 
szükséges.

 • Az elváltozás egészét a szövettanász nem látja, így az elvál-
tozás súlyossága, amelyet a kimetszett kicsiny szövetmin-
tából állapítottunk meg, sem kórismézhetô biztonsággal, a 
hiba le he tô ség elkerülhetetlen. 

 • Elôfordul az is, hogy már kialakult rákszövetet semmisítünk 
meg, anélkül, hogy azt felismertük volna; aminek súlyos 
következményei lehetnek.

 • Értelemszerûen a kezelt terület széleinek („sebészi szélek”)  
daganatmentessége sem ítélhetô meg.

KIÚJULÓ CIN ÉS A MÉHNYAKRÁK KIALAKULÁSA A KEZELT 

NÔKNÉL  A rákelôzô állapotok kezelésnek eredményessége a 
betegség kiújulásának, végsô soron a méhnyakrák kialakulásá-
nak gyakoriságával mérhetô. 

Kiújuló CIN-rôl akkor beszélhetünk, ha a CIN miatt kezelt nô 
átmenetileg negatívvá vált: a CIN ismételt kialakulása elôtt a 
méhnyakon kóros hámelváltozás nem volt. Jóllehet a CIN-t 
szövettanilag kórismézzük, a mûtött betegeknél kimetszést 
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ezért nem végzünk. Megállapodás szerint azok a nôk, akiknél a 
CIN kezelését követôen két egymás utáni sejtvizsgálat negatív 
és kóros elváltozás kol posz kóp pal sem látható, CIN-mentesnek 
vé le mé nyez he tôk, akkor is, ha a HPV még kimutatható.

A kivágási módszert a szövetpusztítóval össze ve tô, elôretekintô, 
nagy esetszámú tanulmányban a CIN kiújulását még nem vizs-
gálták, mint ahogy az egyes kivágási, illetôleg szövetpusztítási 
módszereket egymással összehasonlítókat sem. A kivágási 
eljárásokat a kiújulás szempontjából sokan biztonságosabbnak 
tartják mint a szövetpusztítókat, de a közölt adatok nem egy-
behangzóak. Kyrgiou és munkatársai (12) az irodalmi adatok 
összesített (meta-) elemzésével megállapították, hogy a felté-
telezett vagy valós elô nyök és hátrányok ellenére, a rákelôzô 
elváltozások kiújulásának és a méhnyakrák kialakulásának 
gyakorisága egyforma a kezelési formák mindegyikében. Ez a 
következtetés bizonyos fokig meglepô, magyarázata talán az 
lehet, hogy a méh nyak rák veszélye a rákelôzô elváltozások 
(CIN1-3) miatt kezelteknél négy-ötször nagyobb, mint a népes-
ségben. A négy-ötszörös kockázat jelentôs, olyan nagy, amelyet 
a mûté tek formája, vagyis, hogy melyik módszerrel végeztük a 
mûté tet, számottevôen nem befolyásol. Nem zárhatók ki azon-
ban az irodalmi adatok összesítésébôl eredô hibák sem, hiszen 
az elemzésbe bevont tanulmányok egy része kevés be teg rôl 
számolt be, többségük visszatekintô, nem véletlenbeválasz-
tásos vizsgálat volt, soknál a betegek követése is viszonylag 
rövid ideig (néhány év) tartott, holott a kiújulás, a rák kép zô dés 
fokozott veszélye legalább 20 évig megmarad. A vizsgálatok 
átfogó elemzései azt mutatták, hogy a CIN3/CIS miatt kezel-
teknél a méhnyakrák kialakulásának veszélye a kezelést kö ve-
tô legkevesebb 20 évben tízszer nagyobb, mint a népességben 
(56/100 000, illetôleg 5,6/100 000) (15). Ez az arányszám akkor 
sem lényegesen nagyobb, ha a kimetszést nem az ép szövetek-
ben végeztük, úgymond a sebészi szélek pozitívak.

Az eredménytelen kezelések aránya az irodalmi adatokban 
1–25%, tehát széles határok között változik; az átfogó elem-
zések azonban már csak 5–15%-os hibatartományt állapítottak 
meg (12). Sokszor nem lehet eldönteni, hogy maradék vagy 
kiújult CIN-t kórismézünk. Becslések szerint a CIN a kezelt 
betegek 5-10%-ában újul ki, legtöbbször az elsô két, de zömé-
ben már az elsô évben (16). Ez az arány lényegesen nagyobb, 
mint az elsôd leges CIN kialakulásának gyakorisága. A CIN 
kiújulásának veszélye nagyobb:
 • pozitív sebészi szélek esetén (l. lejjebb);
 • a 30–40 évnél idôsebbeknél;
 • a HPV16/18-fertôzéseknél;
 • a nagy kiterjedésû (a méhnyak több negyedére terjedô) fo-

lyamatoknál;
 • ha a folyamat a nyakcsatorna bemélyedéseibe is bekúszik 

(ún. mirigybeterjedés);
 • CIN3/CIS eseteiben.

Súlyos CIN keletkezését CIN1 miatt végzett mûtétek után is 
megfigyelték (17). 

A kiújult CIN-esetek <1%-ából alakul rák, hozzávetôlegesen 
8 év alatt (18).

A szövetpusztító kezelések után keletkezô méhnyakrákok ere-
dete nehezen állapítható meg: oka lehet, hogy a daganat erede-
tileg is megvolt, de a szövettani mintákba nem került, vagy a 
megmaradt CIN rejtve növekedett, de lehet új HPV-fertôzôdés 
következménye is.

A CIN-szerû elváltozás keletkezhet besugárzással kezelt asszo-
nyoknál is. A nemzetközi irodalomban ezt nevezik post irra dia tion 
dys pla siá nak. Az elváltozás biológiai je len tô sé gét nem ismerjük.

A KEZELÉS IRÁNYELVEI  A kezelési elveket alapvetôen két cso-
portra osztjuk, nevezetesen a célzott (kolposzkóppal vezérelt) 
kimetszés gyakorlatára, illetôleg a szokványos kolposzkópia 
alkalmazására épülô irányelvekre. Az elôbbi hazánkban nem 
terjedt el, az irányított kolposzkópia elveit alkalmazó orszá-
gokban szokásos (19); ezek az ún. nemzetközi irányelvek. 
A szokványos kolposzkópia szerinti kezelést a sejtkenetekben 
és a kol posz kóp pal látható eltérések szerint határozzuk meg.

ÁLTALÁNOS MEGGONDOLÁSOK 

1. Ismeretes, hogy a CIN-ek zömében visszafejlôdnek a HPV-
fer tô zé sek alakulásával párhuzamosan. A visszafejlôdô CIN-ek 
kezelése a rák kivédése szempontjából felesleges, az ilyeneket 
legfeljebb a hátterükben lévô, sokszor évekig megmaradó 
HPV-fer tô zé sek mielôbbi megszüntetése végett kezelhetjük. 
Az utóbbi nem szokványos, megfontolásai a következôk:
 • ezeket a HPV-fertôzéseket a szervezet végül leküzdi, fel té-

te lez hetôen teljesen elmúlnak kezelés nélkül is;
 • a betegek rendszeres (4–6 hónaponkénti) ellenôrzése lénye-

ges: a betegség súlyosbodásának felismerése sarkalatos, de 
elmúlásának megállapítása is fontos;

 • a kezelések mindegyike némi kellemetlenséggel jár, és szö-
vôd mé nyek is lehetnek; 

 • a vírus kiirtásával a HPV továbbadásának veszélye is elhá-
rul – ez fôleg új nemi kapcsolatnál lehet lényeges;

 • a beteg hozzáállása: zavarja-e a HPV-fertôzés az életvitelét 
(szorongás, nemi kapcsolat, rossz közérzet stb.), vagy külö-
nösebb nehézség nélkül megvárja a betegség megszûnését;

 • a fogamzás meggondolásai: károsodik-e a magzat, fer tô zô-
dik-e az újszülött? (gyermekkori gégepapillomatosis);

 • a fogamzásgátlás kérdése: a fogamzásgátló tabletták hatására 
a HPV-fertôzések súlyosbodhatnak, ezért szedésüket a HPV-
fer tô zöt tek nek a betegség elmúlásáig sokan nem is ajánlják;

 • a kezelésrôl mindig egyedileg, a beteg bevonásával döntsünk.

2. A HPV-kiürülés arányát célzott kimetszéssel megállapított, 
CIN1-ben szenvedô, általában 30 évnél idôsebb nôknél vizs-
gálták. Jóllehet az eredmények némileg eltérôk, egyértelmûen 
nem igazolható, hogy a szövetpusztító kezelésekkel a HPV-
fer tô zés hamarabb meg szün tet he tô; a vírusmentesség aránya 
(80-95%) a kezelt és nem kezelt csoportokban jelentôsen nem 
különbözött (20).
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1. táblázat  A mintavétellel kórismézett CIN kezelésének ASCCP-irányelvei (23)

C
IN

1

ASC-US, ASC-H vagy LSIL kenettel társuló CIN1
Félévenkénti sejtvizsgálat vagy HPV-meghatározás 12 hónaponként. 

Két egymást követô negatív sejtvizsgálat után vagy negatív HPV-vizsgálati eredménynél, a szokásos szûrésre visszatérhetünk, de ha az ellenôrzéseknél nagy 
kockázatú HPV mutatható ki, vagy a kenetek 12 hónap után is ugyanazok maradnak, kolposzkópiai vizsgálat javasolt.

Ha az elváltozások legkevesebb két év után is megmaradnak, a kezelés szóba jön, ám a további követés is elfogadott. Amennyiben a kezelést választjuk, szö-
vetpusztító módszer csak akkor alkalmazható, ha az átmeneti sáv teljesen látható (megfelelô kolposzkópia). Ellenkezô esetben, vagy ha a méhnyakkaparékban 
CIN van, avagy ha a beteget már korábban kezelték, hurok- vagy kúpkimetszés javasolt. A döntés mindig egyedi, a beteg igényei szerinti. Ilyen esetekben a 
méheltávolítás nem megengedett.  

AGC-NOS vagy HSIL kenettel társuló CIN1
Az elváltozás teljes eltávolítása célszerû, de követés hat hónaponkénti kenet- és kolposzkópiai vizsgálattal is megengedett, feltéve, hogy a teljes átmeneti sáv lát-
ható, és a méhnyakkaparék negatív.

Ha a sejtvizsgálat 6 vagy 12 hónap után is HSIL/AGC-NOS, a hurok- vagy a kúpkimetszés feltétlen indokolt. Két negatív sejtvizsgálat után a szokásos 
szûrésre ezeknél az asszonyoknál is visszatérhetünk. 

Módosulnak a fenti javaslatok tizenéveseknél és várandósoknál. 
Fiataloknál egy év után csak HSIL mellett javasolt a kolposzkópia, ám két év után ASC-US/LSIL eseteiben is. A HPV-vizsgálat ebben a korosztályban teljesen 
felesleges.

Várandósoknál kezelés CIN1 miatt indokolatlan.

C
IN

2-
3

Az ASCCP irányelvei a CIN2-t és a CIN3-at egy csoportba (súlyos CIN) sorolja; a kétféle elváltozás ellátási elvei azonosak.
A célzott kimetszéssel felfedezett CIN2/3-eseteket a méhnyakrák kialakulásának veszélye miatt kezelni kell, a követés nem elfogadott. 

A szövetpusztító kezelések és a kivágási módszerek is alkalmazhatók, mivel az irodalmi adatok a CIN2/3 ellátásában a fagyasztást, a lézerkezelést és a hurok-
kimetszést többé-kevésbé egyformán hatásosnak ítélik, lényegesen a szövôdményeik sem különböznek, és a kiújulások aránya is hozzávetôlegesen azonos (24). 
A szövetpusztító módszerek azonban csak akkor végezhetôk, ha 

•  az egész átmeneti sáv biztonsággal kezelhetô; 
•  az elváltozás a méhnyak háromnegyed részénél kisebb kiterjedésû; 
•  az alaphártya áttörésének gyanúja a kolposzkópiai vizsgálatnál sem merül fel.

A fenti irányelvek a fiatalkorúaknál és a várandósoknál módosulnak:

A fiataloknál (13–20 év) a CIN keletkezése és visszafejlôdése is gyakori, és a CIN2 súlyosbodása a szokásos követési módszerekkel jól felismerhetô, ezért a szoros 
ellenôrzés a CIN2 esetekben is elfogadott, ha az átmeneti sáv teljesen látható. Ilyenkor hat hónaponként kenetvétel és kolposzkópia ajánlott két évig. 

Ha a kolposzkóppal látott elváltozás súlyosbodik, vagy a súlyosnak véleményezett kolposzkópiai kép, illetôleg a HSIL egy év után is megmarad, újabb minta-
vétel célszerû. Ha az ismétel mintavétel CIN3, vagy amikor az elváltozás 24 hónap után is fennáll, kezelés szükséges. A CIN3-at a serdülôknél is kezelni kell.  

Két negatív sejtlelet után, ha kolposzkóppal sem látható eltérés, visszatérhetünk a szokványos szûréhez.

Várandósoknál a CIN sajátságos viselkedése, és mert kezelésének szövôdményei, mindenekelôtt a kezelés alatti és utáni vérzések, nagyon gyakoriak – nemritkán 
csak üggyel-bajjal láthatók el – a betegek ellenôrzése a legfontosabb, a hatékony kezeléssel várhatunk a szülést követô 6–8 hétig. Kolposzkópiai és sejtvizsgálatot 
javasolnak 12 hetenként, majd a szülés után hat héttel. Ha az ismétléseknél a várandósság alatt a rák gyanúja felmerül, ismétel mintavételt helyénvaló, hurok- vagy 
kúpkimetszés csak rák gyanújakor végezhetô.

3. A szövetpusztító kezeléseket elméletileg a rejtett és a lappan-
gó (21) – rákelôzô elváltozások nélküli – HPV-fertôzôdéseknél 
is alkalmazhatjuk. Ez az ún. HPV-pusztító (HPV clearance, 
HPV-kiürülés) kezelés, amikor tehát nem az elváltozást, ha-
nem a fer tô zést kezeljük helyi mûtéttel. Ez a gyógyítási forma 
nem terjedt el, nehezen is alátámasztható, mivel a HPV-fer-
tô zés rendkívül gyakori, és messze nagy többségük magától 
meg szû nik, továbbá mert, fôleg fiataloknál, gyakori az újra fer-
tô zô dés. A kezelés ekként felesleges. 

A KEZELÉS NEMZETKÖZI ELÔÍRÁSAI  A kolposzkóppal vezérelt, célzott 
kimetszési eljárásnak hármas célja van:
 • a szöveti elváltozás ismeretében dönteni arról, hogy szüksé-

ges-e további kezelés, vagy sem;

 • megállapítani, hogy a kóros folyamat áttörte-e az alaphártyát;
 • eldönteni, hogy a CIN-t gyógyíthatjuk-e valamelyik szö-

vetpusztító kezeléssel anélkül, hogy a méhnyakból, nyak-
csatornából nagyobb szövetdarabot kivágnánk, avagy 
helyesebb-e a hurok- vagy kúpkimetszés elvégzése. 

Többféle kezelési útmutatót is közreadtak már, közülük az 
ASCCP- (American Society of Colposcopy and Cervical Pav-
thology) irányelvek (1. táblázat) a legelterjedtebbek (23); 
ezekkel az európaiak is összhangban vannak.  

A kolposzkóppal irányított, célzottan kivágott méhnyakminta 
szövettani vizsgálatával megállapított CIN-esetekre vonatkoz-
tatva az alábbiakat érdemes megfontolni:  
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CIN1

A CIN1-et nem kell kezelni, ám magára hagyni sem szabad, 
mert ~10%-uk CIN2/3-má alakul, illetôleg ~25%-ukban rejtett 
CIN2-3 van (22). Jelenleg sajnos nem tudjuk megmondani, 
hogy melyik CIN1 fog CIN2/3-má alakulni; talán a moleku-
láris jel zôk majd segítenek (l. 3. rész). Nagyobb a veszélye a 
CIN2/3 keletkezésének, illetôleg a rejtett CIN2-3 le he tô sé gé-
nek, ha a CIN1 HSIL- vagy AGC-kenet mellett fordul elô, mint 
az ASC- vagy LSIL-kenettel társuló CIN1-nél. 

CIN2

A CIN2 kezelésének nemzetközi útmutatói nem egységesek: 
néhányuk megfigyelést, a többségük azonnali kezelést javasol. 
Az utóbbi irányelvekben a CIN2 és a CIN3 egy, az ún. súlyos 
(nagy kockázatú, high-grade) CIN-csoportba tartozik.

A súlyos CIN csoportjának gondolata az Egyesült Államokból indult, mondván, 
hogy a CIN2-k egy része rákká alakulhat, ezért a CIN2-t a CIN3-mal azonos kell 
értékelni és kezelni, továbbá, mert a szövettani határ a kettô között sokszor elmosó-
dott, és mert a CIN2 szövettani véleményezése nem is olyan ritkán bizonytalan. Ezt 
nevezzük kétszintû kezelési csoportosításnak. Lényeges, hogy a Bethesda-rend-
szerben, a sejtkenetekre vonatkoztatott kétszintû besorolás: az LSIL (low-grade 
squamous intraepithelial lesion) és a HSIL (high-grade squamous intraepithelial 
lesion), valamint a kis és a nagy kockázatú CIN-csoportok (low- and high-grade 
CIN) mások: az LSIL nem teljesen azonos a CIN1-gyel, a HSIL meg a CIN2-3-mal, 
noha többségükben egyformán súlyosak.

A CIN2 azonnali kezelése kétségtelenül biztonságos, ám 
legtöbbször felesleges, mert az eseteknek hozzávetôlegesen 
a felében a CIN2 visszafejlôdik. A kezelés a szövôdmények 
(méhszáj-elégtelenség) lehetôsége miatt is meggondolandó, 
hiszen a CIN2-k nagy része a fiatal, rendszerint még szülni 
akaró nôk betegsége. A molekuláris jelzôknek talán itt lesz a 
legnagyobb jelentôsége (l. 3. rész). A nem kezeltek rendszeres 
ellenôrzése azonban alapfeltétel – hiszen sokuk mégiscsak 
veszélyeztetett; a CIN3-má alakulás aránya kétszerese a CIN1-
ének –, ezért akiket könnyen szem elôl téveszthetünk, helye-
sebb kezelni.

CIN3

A CIN3 elváltozásokat szokásosan kezelni kell. 

Megjegyzés: A kis kiterjedésû, szokásosan CIN1-gyel körülvett CIN3-at általában 
a kis kockázatú CIN-csoportba sorolják, mivel rákká jóformán nem alakul; a CIN1-
gyel azonos kórjóslatúnak vélik.

HAZAI IRÁNYELVEK  Nálunk a kolposzkóppal vezérelt kimetszés 
gyakorlata nem terjedt el, de nem is szükséges, mindenekelôtt, 
mert csaknem mindig felesleges. A sejt- és az egyidejû kol-
posz kó piai vizsgálatra alapozott szûrés és ellátás szakmailag 
meg fe le lô, a kiegészítô mintavétel szükségtelen, csupán kelle-
metlen felülkezelés, elhagyható szorongás. A szûrés és a kene-
tek értékelésének hazai irányelveit nem részletezem; korábban 
már többször is írtunk róla (19, 25–26). 

POZITÍV SEBÉSZI SZÉL – TEENDÔK  Ha a sebészi szél pozitív (a met-
szésvonalban CIN látható) sokan azonnali újabb kimetszést, 
mások inkább megfigyelést javasolnak. A döntést befolyásol-
hatja, hogy a külsô (méhnyakfelszíni), a méhnyak alapállo-

mánya (stroma) felôli vagy a belsô (nyakcsatorna felôli) szél, 
esetleg több is pozitív. Egybehangzó megfigyelés, hogy a CIN 
gyakrabban újul ki, ha a sebészi szél pozitív, ám az ilyen be-
tegeknek legalább fele meggyógyul további kezelés nélkül is. 
Ez magyarázza, hogy sokan a pozitív sebészi széleket önma-
gukban nem tekintik újabb kúpkimetszés vagy a méheltávolítás 
javallatának (8, 17). Ha a kivágás síkjában CIN3 látható, rejtett 
(általában IA-stádiumú) rákkal ~10%-ban számolhatunk (27).

A kétféle lehetôséget (megfigyelés, újabb mûtét) az ASCCP-
irányelvek is helyénvalónak tartják, kiegészítve azzal, hogy ha 
a hurok- vagy kúpkimetszést tartósan megmaradó, avagy ki-
újult CIN miatt végeztük, és a sebészi széleken nem ép szövet 
látható, feltétlenül újabb kimetszés, esetleg a méh eltávolítása 
cél sze rû. Ha az ismételt kimetszés körülményes, a méheltávo-
lítás nagyon is megfontolandó. 

A betegek mûtét utáni ellenôrzésének szempontjain (l. lejjebb) 
a sebészi szél érintettsége nem változtat. 

A VIZSGÁLAT-KEZELÉS ELVE (SEE AND TREAT POLICY)  Lényege, hogy a 
beteget az elsô vizsgálatakor azonnal kezeljük is. Az eljárás 
egy sze rû sí ti a kezelést – a betegnek nem kell ismételten vizs-
gálatra menni –, csökkenti a beteg nyugtalanságát, aggódását, 
és a beteg sem vész el, hiszen egy ülésben már kezeljük is. 
A módszer magában hordozza a túlkezelés lehetôségét: a té-
vesen rák elô zô állapotnak vélt jóindulatú elváltozások vagy 
beavatkozást nem igénylô CIN1-kezelést. A vizsgálat-keze-
lés módszerét legfeljebb azok a központok alkalmazhatják, 
amelyekben a szükségtelen kezelések aránya nem haladja 
meg a 10%-ot (28).

A „see and treat policy” elvét a „select and treat policy” meg-
közelítéssel szokás összevetni. Az utóbbi elôzetes szövettani 
vizsgálatot követô második mûtéti beavatkozás, ez nem más 
mint a kolposzkóppal irányított mintavétel utáni szövetpusztító 
vagy kimetszéses kezelés. Végeredményben azonos a nemzet-
közi irányelveknek megfelelô gyógyítással. 

ÖSSZEGZÉS  A CIN kezelése szerves része a méhnyakrák szû-
ré sé nek és megelôzésének. A kezelés alapvetô célja a rák 
kialakulásának megakadályozása a rákelôzô elváltozások el-
pusztításával. A CIN kezelésére a szövetpusztító és kimetszé-
ses módszerek többé-kevésbé egyformán alkalmasak (23). 

A kolposzkóppal irányított kimetszés és a szövetpusztító ke-
zelés a nyugati világban terjedt el, és ma is népszerû, volta-
képpen a szövetmintavétel (méhnyak biopszia) gyakorlatához 
igazodik. Hazánkban a sejtkenetek és a kolposzkópiai lelet 
súlyossága szerint kezelünk, és szinte mindig a kimetszéses 
módszereket végezzük. 

Lényeges szem elôtt tartani, hogy a méhnyak rákelôzô elválto-
zásainak tetemes része fiatal nôknél alakul ki, akiknek többsé-
ge még szülni akar. A méh és a méhnyak megtartása, valamint 
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a méhnyak megfelelô mûködésének megóvása tehát a kezelés 
lényeges szempontjai. Ugyanakkor a rákelôzô elváltozás biz-
tonságos kezelését sem kockáztathatjuk; vagyis a túlkezelés és 
az alulkezelés is hibás. A tapasztalat szerint a nôgyógyászok 
hamar kezelnek, félnek a rák kialakulásától, ekként óhatatlanul 
felesleges mûtéteket is végeznek.  

Az ASCCP irányelveit összeállító szerzôk (23) a bevezetôben 
a következôket írják: az irányelvek sohasem helyettesíthetik az 
esetek klinikai megítélését, mindig egyedileg kell dönteni, hi-
szen egyetlen irányelv-összeállítás sem terjedhet ki minden es-
he tô ség re. Véleményükkel a legteljesebb mértékben egyet kell 
értenünk, és mint már oly sokszor, most is csak azt mondhatom, 
hogy minden kezelést egyénre szabottan kell megválasztani, és 
ez a CIN kezelésére is vonatkozik. Az irányelvek csak útmuta-
tók, és nem kötelezôek.

KEZELÉS UTÁNI ELLENÔRZÉS  A CIN miatt kezelt betegeket szo-
kásosan sejtkenet- és kolposzkópiai vizsgálattal ellenôrizzük, 
ezt az utóbbi években kiegészítjük vagy éppen helyettesítjük a 
HPV-DNS meghatározásával. A vonatkozó irodalom tetemes, 
részletezése messzire vezetne. A különbözô vizsgáló mód-
szerek hatékonyságának összevetése gyakorlatilag lehetetlen 
a követési elôírások és a vizsgálatok sokfélesége, valamint az 
elô re te kin tô, véletlen beválasztásos vizsgálatok hiánya miatt 
(29). Néhány általános szempont:

 • A CIN kivágásával a HPV-vel fertôzött sejteket is – leg-
alábbis túlnyomó többségüket – eltávolítjuk, a HPV-fer-
tô zést is gyógyítjuk. A több-kevesebb visszamaradt vírust, 
ille tô leg a HPV-vel fertôzött sejtet az immunrendszer fo-
lyamatosan pusztítja el. Ezt bizonyítja, hogy eredményes 
kúp- vagy hurokkimetszés után három hónappal a HPV-t 
a betegek 86%-ában már nem lehet kimutatni; 6 hónappal 
a mû tét után pedig 98%-ukban negatív a HPV-vizsgálat 
(30). A CIN súlyossága és a HPV kiürülése összefügg: sú-
lyos CIN-nél elhúzódóbb. A HPV elpusztulásának mértéke 
és folyamata a CIN kezelésének módjával is kapcsolatos: 
a sebészi eltávolítás után gyorsabb és kifejezettebb, mint a 
szövetpusztító beavatkozásokat követôen.

• A CIN eredményes kezelése után a HPV-vizsgálat jóval 
hamarabb (egy-két hónappal) válik negatívvá, mint a sejt-
vizsgálat, ami megint azt bizonyítja, hogy a CIN megma-
radásához is a nagy kockázatú HPV-k jelenléte szükséges: 
ha a HPV-fertôzés megszûnik, párhuzamosan, ámde kissé 
megkésve a CIN is visszafejlôdik.

• A mûtét után még megmaradt HPV-k és kóros sejtek folya-
matos, több hónapig tartó, teljes pusztulása miatt közvetlenül 
a mûtét után nem érdemes kenetet venni, HPV-vizsgálatot 
végezni. Ezek nagy része ugyanis pozitív, ezért tájékoztató, 
elôre jelzô értékük kétes. Ellenôrzésre leghamarabb 4, de in-
kább 6 hónappal a sebészi beavatkozást követôen végezzünk 
sejtkenet-, kolposzkópiai és/vagy HPV-vizsgálatot. 

• A HPV-tanulmányok meggyôzôen bizonyítják, hogy a 
nagy kockázatú HPV-DNS kimutatása a legmegfelelôbb 
módszer a CIN miatt kezelt betegek ellenôrzésére: nemcsak 
biztosabban veszi észre a CIN-t, de a szövetek gyógyulási 
folyamatai sem befolyásolják (31–32). A kezelés miatt a 
méhnyak szöveti szerkezete ugyanis megváltozhat, a CIN 
megbújhat, olyannyira, hogy a sejt- és vagy a kolposzkópiai 
vizsgálat sem veszi észre.

 A HPV-meghatározás érzékenysége a visszamaradt CIN 
felfedésére 90–95% szemben a sejtvizsgálat 70–80%-os 
összesített érzékenységével (33). Például a kúpkimetszések 
utáni egyetlen HPV-vizsgálat 12 hónappal a mûtét követôen 
sokkal érzékenyebben jelzi a visszamaradt CIN3-at, mint két, 
hat hónaponként ismételt sejtvizsgálat. A kétféle vizsgálat 
együttes alkalmazásának érzékenysége 93%, vagyis a ma-
radék vagy kiújult CIN-t az esetek 93%-ban ismerhetjük fel, 
ha sejtvizsgálatot és HPV-meghatározást is végzünk (32). 

 Ha a mûtét után 4–6 hónappal a nagy kockázatú HPV-DNS 
már nem mutatható ki, CIN, legalábbis súlyos CIN visszama-
radásának az esélye vajmi csekély, a kezelést eredményesnek 
tarthatjuk. A gyógyulást, a CIN teljes elpusztítását a negatív 
HPV-vizsgálati eredmény meglehetôs biztonsággal mutatja, 
akkor is, ha a CIN-t nem teljesen az épben vágtuk ki. A HPV-
vizsgálat negatív elôrejelzô értéke gyakorlatilag 100%. 

• A mûtét utáni HPV-pozitívitás nagy valószínûséggel a be-
tegség kiújulására vagy megmaradására utal, különösen, ha 
a sejtvizsgálat is pozitív, ámbár az irodalmi adatok nem 
egyértelmûek. A HPV-meghatározás pozitív elôrejelzô ér-
téke meghaladja a sejtkenet vizsgálatáét. Ennek ellenére a 
nagy kockázatú vírus kimutatása csupán arra utal, hogy a 
HPV még vagy már újra jelen van.

• A nemzetközi gyakorlatban az is szempont, hogy a nagyon 
érzékeny HPV-meghatározás alkalmazásával több beteget 
kell kolposzkópiára utalni, mint a sejtvizsgálatokat kö ve tô-
en (32). A hazai gyakorlatban (szokványos kol posz kó pia) 
ennek nincs jelentôsége.

IRÁNYELVEK  A betegek mûtét utáni ellenôrzésére tanácsolják 
a HPV-meghatározás, a sejt- és a kolposzkópiai vizsgálat el-
végzését 4–6 hónappal a kezelés után, de vannak, akik az elsô 
el len ôr zést már 3 hónappal a mûtétet követôen elvégzik, annak 
ellenére, hogy a hamisan pozitív leletek veszélye ilyenkor még 
nagy. További ellenôr zések négy hónaponként ajánlatosak két 
évig, majd félévente. Ha a vizsgálatok leletei negatívak, ele gen-
dô az évenkénti ellenôrzés, de ezt legalább 20 évig kell folytatni. 

Ha két sejtvizsgálat egymás után negatív, és elváltozás kol posz-
kóp pal sem látható, visszamaradt CIN már nem valószínû, a beteg 
negatívnak tekinthetô, akkor is, ha a HPV-vizsgálat még pozitív. 
A méheltávolítás elvégzése ismételt HPV-pozi ti vi tás miatt, nega-
tív sejtkenet és kolposzkópiai lelet mellett, nem elfogadható.
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Amely nemzetnek nyelve nincs, annak nincs hazája, csak szállása; nincs hazafisága, mert nincs hazája; és csak a szerencsés 
idô nek tulajdoníthatja, hogy az ilyen nem nemzetet, hanem csoportot más nagy nemzet el nem nyeli. […] A nyelv köti az embe-
reket egy olyan nemzeti testté, melynek a politika vészei nem árthatnak. Nyelvünk nélkül egyenként ingadozó, gyökereket nem 
ver he tô, gyenge nádszálak vagyunk, melyeket a politikának legkisebb szelei kitekerhetnek; szóval, a nyelv lelke a nemzetnek. 
Szükséges tehát fô kép pen nyelvünket a lehetô tökéletességre hoznunk; ha csak mindörökké meg nem akarunk, a becsmérezés 
szerint, maradni egy vélekedéseink, szokásaink, indulataink, vallásaink, nyelveink által széjjelszaggatott, lelketlen, egyenet-
len, viszálykodó s mellette mégis nemzeti büszkeséggel nevetségesen felfújt embercsoport – más nagy lelkes nemzetek csúfja.
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