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A megt isztelő felkérésnek , hog y Lues/ev és Dow11ey doktoro k 

"Normai co lposcopy following an abnormal cervica l smear" 

című munkáját , amely et a Nőgyógyászati Onko lógia számára 

írtak . magyarra fordít sam , több okbó l is örömmel tettem 

eleget. Túlmenően azon, hogy meg int egy rango ~ közleményt 

adhatunk közre, nagyon fontosnak gondolom, hogy az o lvasó 

bepillantha t a méhnyakrák szürés nyugati országokba n alkal

mazott módszere ibe. 1 lazánk ban és Európának eze n a részén 

a kolposzkópiát szűrő módszerként alkalmazzuk. Ezzel e llen

tétben a nyugati vi lág a méhnyakrák szűrésére kiLárólagosan 

a c ito lógiát alkalmazza. és csak azok a7 asszonyok kerülnek 

kolposzkópos vizsgá latra, akiknél a c ito lóg iai vizsgá lat pozi

tív eredményt adott. Meg lepetéssel o lvasom. hogy pozitív 

c ito lógia esetén a nőknek kevesebb, mint a fele került 3 

hó napon belül kolposzkópos vizsgá latra . és ezek között k is 

száza lékban olyanok is előfordultak, akikn él sú lyos c itológ iai 

eltérést ta lá ltak. A két v izsgá lat közötti idő néha egy évet is 

kitett. Ez egyúttal azt is j ele nti, hogy a betegek keze lése se m 

kezdődött cl hamarabb. 

A dolgozat témája, a poz itív citológ ia és negatív kolposzkópos 

le let társu lása, a méhnyakrák szűrés különbözősége ellenére is 

fontos szá munkra . F.ael a probl émáva l a mindennapi gyakor

latunkb an ta lálkozunk, e/ért is fontosak a dolgozatban mcgfo

ga lma 70tt következtetések. Azt hiszem. hogy egyeté 11het ünk 

aaal az inte lemme l, miszerint negatív ko lposzkó pos lelette l 

társu ló enyhe c itológi ai atípia (ASCUS és LOS IL) esetén, 

megfelelő fe lügyelet mellett, vá rak ozó á lláspontra lehet 

he lyez kedni. Ezzel felesleges keze lések kerülhetők cl. 

Nem érzem a fordító feladatának , hogy a do lgozatot e lemezze, 

és ezé rt nem is megye k további rész letekbe. Szeretném azon-

David Luesle) , 1\1.D. 
Matcrnity Dcpartmcnt 
City llospital NIIS Trust 
Dudlcy Road. Binningharn. B18 7QII, UK. 
Tclcfon(44121)5543801 Fax (44121)5234731 

JY9 7 .~'6grrígycisca1i 011kohígia 3. 235 241 

ban az o lvasó figyelmét felhívn i ana , hogy a munkában sok 

érdekes és hasznos gondolatot ta lál, az e llenm ondások tói nem 

mentes méhnya krák szü rés gyakor lati alkalmazásáva l kapcso

latban . 

BEVEZETŐ A méhnyak kolpo szkópos vizsgá latára általában 

kóros méhnyak cito lógia miatt , má so dik vizsgá lati lépésként 

kerül sor a szervezett nőgyógyászati rákszürő program 

keretéb en vagy attól függet lenül. A kolposzk ópos vizsgá lat 

bizonyos esetekben az á ltalán os nőgyógyászati vizsgálat 

része . Je len munkánkban csak a kóros kenetet követő nor

máli s ko lpos,:kó pos le let értéke lésére szo rítk ozu nk, mert a 

rutin "szürés" során a kolposzkópos leletek á lta lában nor

málisak. 

A kolposzkópos vizsgá lat egyik célja, hogy a kóros hám felis

merésével lehetővé tegye a megfelelő, cél/ott szöve ttan i 

min tavételt és így a közvetlen helyi keze lést. A ko lposzkópos 

vizsgá latta l, a cé lzott kimetszésekke l és a szövet pus,:tí tó 

kezelésekkel jelentősen csökkent a nagyobb műtétes ékkimct

szése k száma ( 1-2) és az ezek kel társ uló szövődmények 

aránya (3 ). A szövet pusztító beavatkozások feltétele a rák 

megelőző állap ot szövettani igazo lása és a rákos meg

betegedés kizá rása. Ezek a feltételek ma is c lcngcd hctetlc nül 

fontosak. Negatív kolposzkópos lelet eseté n a7 a go nd , hogy 

nem lehet cé lzott kimetszést végc.lni. Ebben a vo natkozásban 

bizonyos fokig megoldást jelent az olcsó. hat ékony és az 

egész áta lakulá si s{1v (transzfo rmáci ós zóna) kim ctszésé t biz

tosító mód szerek a lka lma zása (4-6). mert a méhnyak te ljes 

átalakulási sávjá nak e ltáv o lításáva l megszü nik a cé lzott 

kimetszéssel járó min tavéte li hiba l ehetősége (7) . 

Nyilvánvaló, hogy a átalaku lási sáv telje s eltávolítása sorá n a 

nem ész lelt kóro s terület, bárm ely kic siny is. eltávolításra 

kerül. Ugyanakkor ez a mego ldás azon nők esetében, akiknél 

a normáli s kolp osz kópos le lethez nem társul dyspla sia vagy 

rákos megbete gedés, túlzott mütéti beavatkozást je lent. 

A "NORMÁLIS " VAGY NEGATÍV KOLPOSZKÓPOS LELET OKAI 

A ko lposz kópos le let normáli s akkor is, ha hami san negatív , 

azaz a hám kóros, dc ezt a kolposzkópos vizsgá lat nem 

azonosítja. Másik l ehetőség, hogy a cito lóg ia mint a lapv izs

gálat, hamisan pozitív, azaz annak e llenére, hog y a c ito lógiai 
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lelet kóro s, nincs kóros eltérés. Előbb i esetben a ko lposzkópos SAJÁT VIZSGÁLATAINK Kolposzkóp os szolgálatunk 1992 óta 

vizsgá lat szenziti v itása , utóbbi esetben a méhnyak cito lógia előre megha táro zo tt kl inikai irán yelv e knek megfe le lően 

specift citása a meghatározó tényező. működ ik. A szo kván yos keze lési módsze rt a beteg hátt ere, 

A hami san negatív kolposzkópo s lelete t több ok magyarázhat 

j a. Az első a kolpo szkópos v izsgá ló személy képzése és 

gyak orlata. A legtöbben úgy gond o lják, hogy egy megfelelően 

képzett ko lposz kópos szak ember képes felismerni az áta

lakulási sávo n be lüli rend ellenessége ket. Mint minden szub

j ek tív klinikai felmér ésnél, a fő prob léma itt is a minőség 

ellenőrzés. A hamisan negat ív kolp oszkópos leletek másik 

magya ráza ta, hogy egy kicsiny elvá ltozás megbújhat az áta 

lakulás i sáv egy nem könnye n hozzáférhető helyé n, pl. egy 

üreg ben. A fertőzés, vé rzés vagy sorvad ás sz intén növe li a 

téves meg ítélés esé lyé t (8). Magy arázhatják még a cito lóg iai 

mint av étel során kialaku lt mik ro-sé rülése k is. Ilye nkor a kis 

kóros terület lesodródhat az alapjáró l, me lye t a kolposzkópos 

szakember már normáli snak lát. Vég ül pedig a vizsgáló 

figyelmét elkerülheti a nagyobb kiterjedésű metapl áz iás hám 

mal borított áta laku lás i sávon be lüli kisebb kóros terület. 

Kevés bé egyszerű meg magyarázni a hami san pozit ív citoló

giai lelet okát , me ly álland ó klinika i nyugtalan ság forrá sa. 

Valóban nyugtalan ságra ad okot, ha a citológ iai kenet 

egyérte lműen kóros , és az alsó nemi sze rve kben ( általában a 

felsőkben sem), a leggo ndosab b vizsgálatokka l sem sikerül 

kó ros elvál toz ást azonosítani. Ezekben az eset ekben feltéte

lezhetően a c ito lógus jóhiszemű tévedésérő l van szó. 

A hamisan nega tív és a hamisan poz itív ada tok va lódi aránya 

csak a szövettan i lelet b irtokában í té lhető meg. Mivel az egész 

alaku lás i sávo t a c ito lóg iai kenet nega tív vagy enyhe eltérést 

mutató leletei ese tén rutinszerűen ritkán metsszük ki, a hami s 

pozitivitá s és negatívítás gyakori ságának meg ítélése csa k 

feltételezése ken alapsz ik. Ha nem is arany standard, de a 

szövetta ni lelet mindenk éppen mérvad ó, még akkor is, ha egy 

elvá ltozás jelentőségét önmagában véve alá - vagy túlbecs ül

heti. Ezé rt felt ételezéseink et és klin ikai iránye lve ink et 

egyrészt a szöve ttani leletekre, másrész t a szöv ettani vizsg ála

ton át nem ese tt betege k hosszútá vú cito lógiai köve tésére kell 

alapo znunk. 

Egy tová bbi lehetőség, hogy mind a citológ ia m ind a kol

poszkópia lelete megfelelő, de a vizsgálatok közö tt eltelt idő 

folyamán a kóros elvá ltozás normali zá lód ik. Mive l kevese t 

tudunk a ce rvica lis intr ae pith elialis neo pl asia (C IN) 

viselkedésérő l , nehé z számszerűen meghatároz ni, ha egyá l

talán lehet séges, hogy ez a lehetőség menny ire gyakor i. 

Ugyanakk or meg alapozo ttnak tűn i k az a feltételezés , mely 

sze rin t az enyhe citológiai rendellenessége k normalizá lódá sá

nak anná l nagyo bb az esé lye, min él hossza bb a kóros kenet 

levé tele és a ko lposz kópos vizsgálat közti idő. 
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cito lóg iai lelete és ko lposz kópos képe ha tároz ta meg. Mind en 

adatot prospektíven gyűjtöttünk. Minden vizsgá latn ál felje 

gyeztü k a ko lposzkópos, a c ito lóg iai és szöv ett ani leleteke t. 

Emell ett rögzítettük a beteg legel ső kóros kenetének és annak 

a cito lógiai vizsgá latna k az idej ét és eredm ényét, am ely mia tt 

a be utalá s történt. 

A ko lposzkó pos vizsg álatot képzett szakember ek vagy 

közvetlen felügye letük alatt álló gya kornokok végezték. A 

méhnyak vizsgá lata rutinszerűen 10 és 16-szoros nagy ítás és 

5% -os ecetsav alkalmazás a mellett történt. A hüve ly felső 

részét is hasonló módon vizsg álták. A kolposzkópos vizsg á lat 

akkor vo lt megfe l elő, ha te lje s egészé ben sikerült az áta

laku lási sáv felső határát is megv izsgá lni, továbbá vér vagy 

váladék je lenléte nem korl átozta az értékelést. 

Ezen adatbá z is felhasznál ásáva l gyűjtöttünk adatok at a 

negatív ko lposz kópos leletekről. Ugyan akkor te ljes mérték

ben tudatáb an vo ltunk, hogy adatai nk egy beutalt betegcso 

portbó l szá rmazna k, így az eredm ényekben a beteg kivá

lasztásból eredő hib a is megmutatk oz hatott. 

Egy 4 éves időszakot vizsgá ltunk , amel y ala tt 1927 egy mást 

követő ko lposzkópo s beutalá s történt . Ezek közül 1589 

(82, 4%) ese tben a kolposz kópos vizsgá latot megfel előnek 

értéke ltük , ami azt je lenti , hogy a teljes áta lakul ási sáv vizs

gá lható vo lt. Mind en olyan esetben, aho l az átalaku lás i sávban 

kóros elváltozás fordult elő, célzott szö vettan i minta véte l 

történt j áróbeteg beavatk ozáské nt. Ezek az esetek képez ik 

vizsgá lata ink alapját. 

A vizsgálati időszak alatt , a standard , Duncan (9) álta l j avaso lt 

be utalási feltétel eket alkalmaztuk , am elyek a következők : 

1. Bárm ely közé psúlyos vagy súlyos atípusos kenet (ide tar

toznak a mirigyhám rendellenessége i is). Ezek azo nosa k 

HISIL-lel (high-grade squam ous intraepith ial les ion), 

2 . Két egymá st követő enyhébb citológ iai rendelle nesség (ide 

tartoz nak a LOS IL (low-grad e squ amo us int rae pi thi al 

les ion) és az ASCUS (atypical squam ous ce lls of undeter

mined sign i ftcance ), 

3. Előzetesen Cl miatt kezelt nő, akinél bárme ly rende l

lenessé g észle lhető, 

4. Első alkalomm al szűrt, 35 év feletti nő ak inél bármil ye n 

rendel lenesség észlel hető, 

5. Bárm ely klinikaila g rá k-gyanú s elvá ltozás . 
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Bár törekedtünk eze n felté te lek megtartá sára, a vizsgálatok 

első részé ben az elsődleges go ndozó több olyan asszonyt is 

beuta lt, ak inél csa k egye t len enyhébb citológ iai e ltérés vo lt. 

Ez hasonló Észak Amerika és Európa legtöbb országának 

gya kor latához. Eze kben az esetekben a beutalt sze mélyek 

cito lóg iai lelete i az enyhébb eltéré sek irányába n to lódtak el. A 

kolpo szkópos vizsgá latok eredm ényei t az /. táblázat mutatja. 

/. táblázat. Negatív kolposzkópos leletek gyakorisága az életkor szerint 

Kolposzkópos lelet Esetszám (%) Átlag életkor Tartomány 

Normális 771 (48) 35,8 (±12.3) 17-72 

Szemölcsös atipia 25 (2) 32, 1 (±8, 1) 17-50 

Cl • 165 (10) 39,3 (±14,9) 16-74 

Cl 229 (14) 29,9 (±9,6) 17-68 

Cl 2 167 ( 1 1) 30,8 (±8, 1) 17-66 

Cl 3 212 ( 13) 31,6 (±8,09) 18-58 

Rákos megbetegedés 20 (2) 51,1 (±10.4) 34-71 

Összesen 1589 (100) 34,3 (± 11,8) 16-74 

• A kolposzkópos szakember CIN-re gyanakodott, de nem adott meg fokozatot 

A rákmegelőző állapottól a rákos megbe tegedés felé haladva a 

betege k átlagos életko ra fokozatosan növekede tt. Azt is meg

figye lhettük , hogy azo k a nők, aki knél a ko lposzkópos le let 

negatív vo lt, idősebbek vo ltak, mint azok, akiknél kóros áta

lakul ás i sávo t lehetett látni. Az életkor jelentősége a nega tív 

kolposz kópos képpe l kapcsolatban kezdetben ismeret len vo lt. 

Később kiderült , hogy ha a posztme nopauzá ban l évő nőket 

kizárruk , ebben a csoport ban ugyan is sokkal valószínűbb a 

nega tív kol posz kópos le let, mint a prem enop auzáb an, az 

életkor különbség sokkal kevésbé vo lt szembetűnő. A poszt

menopau zában lévő nők gy akoribb negatív kolposzkópos 

lelete a kifejeze ttebb sorvadássa l, a háms zöve t sé rülékenye bb 

vo ltáva l (ke netvétel hatá sa), és azzal magya rázha tó, hogy a 

kenetekben gyakrabba n látható k basalis és parabasa lis sej tek. 

Ezért gyako ribb a hamis poz itív c ito lóg iai lele t is. 

A vizsgá lt csoport ban 167 posztmenopa uzáb an l évő nő vo lt, 

40 részesü lt hormo npót lásban, 1345 vo lt preme nopauzában , 

26 vo lt terh es és 11 nem meghatáro zo tt. Ha a pre

menopauzában lévő nőket a hormonpótlásban nem részesülő 

posz tmenopau zában lévőkkel hason lítjuk össze , az át lago s 

életkor kül önb ség azo k között , akiknél j óindu latú elvá ltozás ra 

és akiknél dyspla s iára utaló kolpos zkópos le let fordult elő, 

eltűn i k, és ny ilvá nvalóvá vál ik, hogy a posz tmenopau zás nők 

közö tt a negat ív ko lposz kópos le let gyako ribb . A kolposz kó

pos klinikán ko n első alkalomma l megje lent o lya n nők közö n, 

akiknél a kolp osz kópos vizsgá latot megfelelőnek ítéltük, a 

nega tív ko lposzkópos lele tek aránya a preme nopauzában 

lévőknél 46 ,5 %, míg a változás kora után iakban 6 1 % vo lt (2. 

Jáblázat) . 
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2. táblázat. A kolposzkópos lelet és a menopauza közötti kapcsolat 

Kolposzkópos 
lelet 

Premenopauzás nők Átlag Posztmenopauzás 
százalékos aránya életkor (év) nők százalékos aránya 

(Premenopauza) 

Normális 46,5 31,8 (±8,5) 61,5 

Szemölcsös atipia 2 32.1 (±8, 1) 0 

Bizonytalan 8,9 32,6 (±9,2) 21,5 

Cl 1 15.7 28,9 (±8, 1) 4,7 

CIN 2 11,9 30,5 (±7,4) 2,9 

Cl 3 14,2 30.5 (±7,4) 4,7 

Rákos megbetegedés 0,8 44 (±4,2) 4,7 

A BEUTALÓ CITOLÓGIAI LELET ÉS A N EGAT ÍV KOLPO SZ

KÓPOS LELET KÖZTI KAPCSOLAT Ko lposz kópos szolgá

latun kho z csa k kóros c itológ iai le let miatt utal tak be 

betegeke t. A következőkben a beutaló c itológ iai leleteket 

hasonlítjuk össze a kolposzkó pos le lettel. Az adatb ázis ban 

nyilvántart ott 1569 ese tet tanu lmán yozt uk. Feltéte leztü k, 

hogy a cito lógia i e ltérés sú lyossága és az e ltérés fenná llás i 

ideje jelentős mértékben befo lyáso lja a negatív kolposz kópos 

le letek gyakor iságát. 

3. táblázat. A negatív kolposzkópos lelet és a beutaló citológiai lelet közti kapcsolat 

Cito- Kolposzkópos lelet( %) 

lógiai- ega- Bizony- Szemöl-
lelet tiv talan csös 

3 Ossz. Ossz.(%) 

atípia 

ASCUS 4 1,3 18.7 40 14,4 5,3 1.9 406 25,8 

LOSIL 42,2 21,8 52 63,7 28, 1 10.3 589 37,5 

HISIL 13,1 57.5 4 21,4 65,9 87.7 544 34.8 

us• 3,4 1.82 4 0.4 0,6 0 30 1,9 

Összesen 771 165 25 229 167 772 1569 100 

• US nem megfelelő kenet. Elfogadott, ha a rutin kenet vizsgálat 2 vagy 

több alkalommal nem megfelelő, akkor a beteget kolposzkópos vizsgálatra 

kell beutalni. 

Mint a J. táblázalból látható, összesen 406 (25,8%) ASCUS 

kenet, 589 (37 ,5%) LO SIL kenet (eny he dyska ryos is), 544 

(34,8%) HISI L kene t (közé psúlyos és sú lyos dyskaryosis) és 

30 ( 1,9%) értéke lhetet len lelet vo lt. A negatív ko lposzkó pos 

le letek 4 1 %- a ASCUS ken et, 42,2% LOS I L kenet me llett for

dult elő. Ha a kóros kolpo szkó pos lelete ket vizsg álj uk, akko r 

az ASCUS illetve a LOSIL kenetek 45 %-a tart ozo tt ide . Ebből 

an-a lehet köve tkeztetni, hogy a beutaló kenetben látha tó 

elváltozás jelentős mérték ben meghatározza a ko lposzkó pos 

vizsgá lat i leletet. 
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A CITOLÓGIAI VIZSGÁLAT ÉS A KOLPOSZKÓPOS VIZSGÁLAT 

KÖZTI IDŐ. Bár a beuta lás alape lve it 1992-ben fektették le, a 

gyakor latba csa k fokozatosa n épül t be. Ez kitűn ik az adat
lapokon feltüntetett (csak egy enyhe citológ iai e ltérés) miatt 
beuta ltak számá ból. A 4. ráb/ázarból látha tó, hogy ASCUS 
lelettel mindö ssze 139 nőt uta ltak be a kenetvéte lt követő 3 
hónapon belül , a többit hosszab b idő után. Az összes, azaz 771 
negatív kolposzkó pos vizsgá lat közü l 324-e t (42%) a beutaló 
kenet levéte létő l számított 3 hónapon belül végezték , további 

280-at (36 %) 3-6 hónap között , a maradékot még későbbi 

időpontban. Ez lehetőséget teremtett , hogy megv izsgáljuk , 
hogyan módosítja a c itológia i rendel lenesség fenná llási ideje 
a kol poszkópos lelete t. A be utalás idej ére vonatkozóan a fen
tiekbő l is kitűnik, hogy a beuta ló orvosok álláspontja messze 
nem egységes. Ennek ellenére a legtöbb úgy gondolja, hogy a 

rövid időn be lüli beutalás sú lyos cito lóg iai e lvá ltozások ese tén 
előnyös, és ez a bete g szá mára is meg nyugtató. Az is álta lános 
vé lemény , hogy enyhébb cito lógiai eltérések esetén a leletek 
elisme rten alacsony speci ficitása és a betegség természetes 
lefolyá sa miatt a negatív kolposzkó pos lele tek arány a a két 
v izsgá lat kö zti idővel párhuzamo san növeksz ik. 

A 4. táblá zatban csak azokat az eseteket tüntett ük fel, ami kor 
az első kolposzkópos vizsgá lat alkalmával nega tív le letet 
adtun k ki (77 1 eset). A bemutatott számo k a kóro s citológ iai 
lelet típusát , a cito lóg iai és a kolposzkópos vizsgá lat közö tt 
elte lt i dőtartamot mu tatják. Záróje lbe n a negatív kolposzkó
pos lele tek %-os arányát tüntettük fel. 

4. táblázat. Negatív kolposzkópos leletek: a citológiai elváltozás súlyossága 

és a kóros állapot fennállási idejének hatása 

Cito- Esetszám a (negatív kolposzkópos leletek %-os aránya) 
lógiai-
lelet <3 hónap 4-6 hónap 7-9 hónap 10-12 hónap 12 hónap Összesen 

ASCUS 139 (85) 112 (78) 24 (68) 15 (75) 28 (68) 318 (78) 

LOSIL 125 (55) 127 (53) 38 (58) 14 (70) 21 (58) 325 (55) 

HISIL 48 (14) 33 (20) 9 (37) 6 (37) 8 (22) 104 (18) 

Értékelhetetlen 12 (80) 8 (80) 2 (66) 0 (0) 2 (100) 24 (80) 

Összesen 324 (44) 280 (49) 73 (56) 35 (62) 59 (52) 771 (48) 

Összes ségében az ASCUS kenetek esetében 78%-ban volt a 

kolposzkó pos vizsgá lat eredménye nega tív. Ez az arány 85%

ra növekedett azok között, aki k a c itológ iai kenetvéte lt követő 

első 3 hónapban kerü ltek kolposzkópos vizsgála tra. A LOS IL 

kenetek eseté n a negatív ko lposzkó pos leletek aránya megle

hetősen ál landó nak mutatko zo tt az első 9 hónapon belü l, a 9-

12 hónapo s cso portban növeked ett. Ez a megfigyelé s azo nban 

csak fenntartássa l értékelhető, mert a vizsgá lt esetszám az 

utóbbi csoport ban kevé s volt. Ennek ellenére arra utal , hogy a 

LOS IL elvá ltozások is v isszafejlődhetnek . 

Meg figye lése ink össz han gban vannak a C IN-rő l al kotot t 

sze mlé letünkke l, me ly sze rint az enyh e dys plas iák és a HPV 

238 

fertőzésse l összefüggő átmenet i a típi ák idővel maguktól 

megol dódhat nak ( 10-1 1 ). Ez megmagyarázhatja , miért nö vek 

szik a negat ív ko lposzkó pos le letek aránya azokban az ese tek

ben , amikor a c ito lógia i lelet és a kolposzkópos vizsg álat 

közö tt hosszabb idő te lik el. A beuta ló cito lóg ia i elvá ltozá s 

súlyossága is meghatározó. Enyhe fokú cito lóg iai e ltéré s ese

tén még akkor is magas a negatív kolpo sz kópos le lete k 

aránya, ha röv id idő te lt el a c itológ iai és a ko lposzkópos vizs

gá lat között. Ez legk ifejezette bb azo n nők eseté n, akiket 

ASCUS citológ iai le lette l utal tak be , ame ly egyúttal ezen 

kenetek alacso ny spec ific itására is utal. Különöse n ASCUS 

cito lóg iai kenetek esetén megfontolandó, hogy a kenet vételt 

meg isméte ljük a ko lposzkópo s vizsgá lat végzés e előtt. 

A NEGATÍV KOLPOSZKÓPOS ESETEK KIMENETELE Shaji és 
munkalársai ( 12) egy prospektí v randomizált vizsgálatot 

végeztek, ame lyben az enyhén dyskaryo tikus vagy még enné l 

is enyhébb elvá ltozást mu tató citológ iai kenettel rendelkező 

asszonyok azo nnali vagy késle ltetett kez elésének eredmén ye it 

értéke lték. Az vizsgá latban résztvett nők mindegyike fiata labb 

vo lt 35 éves nél. Kolposzkópos vizsgálat 435 esetben történt. 

Ebből 8 1-ben ( 18,6 %) nem találtak kolposz kópos eltérést. 

Ezeket a betegeket ugya n nem vonták be a randomizá lt 

kezelés i csopo rtokba, de továb bi 24 hónap on át követt ék. 

Eze k közü l 6 ese tben (7,4%) hurokkimetsz éss el az egész áta

laku lási sávot e ltávo lították, mert a kétéves megfi gy elési 

időszak alatt a cito lóg ia i le leti.ik nem normali zá lódott. A 6 
eset közül egy ben szövettani lag igazo lt C l 2, 1 esetben 

C IN 1, 3 esetbe n HPV elváltozást ész leltek , és csak egy eset

ben nem sikerü lt kóro s elvá ltozást kimutatni. A citológ iai és 

ko lposzkó pos le le t a megmara dó 75 (92 ,6%- ban) ese tben a 

vizsgá lati i dőszakban negatí v maradt. A vizsgála thoz két meg

jegyzés fűzhető. Először is a beutalt betege k között a negat ív 

ko lpo sz kópos le letek a lacsonyabb aránya azzal ma

gyaráz ható, hogy mind en beutalt betegnek lega lább két alka

lommal volt eny he c itológ iai rendellenessége, és csak 35-né l 

vo lt border line vagy ASCUS elvá ltozás. A második fonto s 

megjegyzés , hogy a c itológ iai e ltérés miatt beutalt betegek 

ko lposzkópo s klinik án kapott lelete nem befo lyáso lta a 

kezelést , kivéve, ha rákos folya mat gyanúja merü lt fel. A 

keze lés módját kizá ró lag a citológia i rendellenessé g meg

maradása , illetve középsú lyos vagy súlyos dys kary ot is is 

(HISIL) kia laku lása határo zta meg. 

Ideá lis lett vo lna minden esetbe n az átalakulá si sávból próba 

kimetszést végezni , mely refe renciak ént szo lgá lhatott volna 

a kolposzkópos és a c ito lóg iai leletek számára, az "arany sza

bály" fel ismerésé re. Azonban , külö nöse n e bben a klinik ai 

helyzetben, nem lett volna etikus az átalakulás i sávot minden 

nőnél kimetsze ni. A cé lzott kimetszéseknek sem lett volna 

sok érte lme, ugyani s nincs megcé lozható at ípusos te rület , így 

a hibaforrás még nagyo bb (7, 13 ). Más szóva l csak az áta

lakul ási sáv te ljes kime tszése bizto síthat megfelelő mintát , 
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melyhez csak a hurokkimetszésse l, léze r vagy szikéve l nyert 

szöve ttan i anyag megfelelő. A könn ye n kivitelezhető, olcsó, 

haték ony , járóbeteg sza krendelé sen el végezhető hurokkimet

szés a 80-as évek végé n került bevezetésre , és szo lgáltatott 

néhány ada tot, ame lyek azonban magukban hordozták a 

beteg kivá lasztás ból eredő tévedés l ehetőségét. A mi gyakor

latunk a lapja nem a "lásd és keze ld" e lv, ezé rt negatív kol

posz kópo s le lette l rendelkező nők eseté n is szöve ttani vizs

gá latot végzü nk , ha a méhnyak kenet sú lyos at ípiát vagy 

ismételt enyhe citológiai eltérést mutat. 

Azért, hogy az esetek lefo lyását jobban meg n,djuk íté lni, két 

további vizsgálatra került sor. Az első vizsgá latban ( 14) visz

szatekint ve értékelték a két évtizedd e l korábban normál is kol

poszkópos lelet me lle tt végzett hurokk imetszések ered

ményeit. Összesen 1170 járóbeteg rendelésen végzett hurok -

kimetszés esetét dolgoztá k fel. Minden beteget képzett kol

poszkópos szake mber vizsgá lt meg. A szemé remtes t, hüvely 

és a méhnyak szokványos kolposzkópo s értéke léséné l 5%-os 

ece tsavat alkalmaztak. Hatvankilenc ese tben (5,8 %), amikor a 

kolposzkópos vizsgá lat megfelelő vo lt, se mmif éle ati piát nem 

lehetett igazo lni. A kezelés re vagy egyet len súlyos ci to lógiai 

e ltérés (közepes vagy sú lyos dyskaryosis) vagy kettő, esetleg 

több eny he, dyskaryosis (LOS I L illetve borde rline ASCUS) 

elvá ltozás miatt került sor. C IN-t 43 mint ában (62,3%) ta lál

tak , 24 eset ben (34,8%) C l 2-t és CIN 3-at ész leltek . A 

szövettan i lelet ek nem mutattak össze függést az életko 1Tal, a 

sz ülések szá máva l, dohányzáss al vagy a c ito lógia i rendel 

lenesség fennállásának idejével. A szövetta ni elvá ltozás és a 

beutaló c itoló giai le letbe n látott e lváltozás sú lyossága között, 

egyszerű regressziós elemzésse l jó összefüggést lehetett 

kimut atni (5. táblázat). 

5. 1ábláza1. A hurokkimetszés szöveuana és a beu1aló citológiai lelet közti 

kapcsolat negatív kolposzkópos kép mellen 

Citológiai Szövellan 

-lelet 1 om1iilis csak HPV CIN 1 Cl 2 Cl 3 

Borderline 0 7 7 1 

Enyhe 2 15 9 4 4 

Közepes 0 2 3 7 2 

Súlyos 0 0 0 1 4 

A Spear111a11 korrelációs koefficiens r = 0.46 P<0.0001 

Álta lános álláspont szer int a méhnyak kúp-kimetszése akkor 

is mérlegelendő, ha jelentős az eltérés a citológiai lele t és a 

cé lzott kimetszés szövettan i le lete között ( 15). Az 5. táblázat 

arra utal, hogy a nega tív ko lpo szkó pos leletet ugya nígy kell 

értékelni, és, hogy kúp-kimetszés j avaso lt, ha a c itológia i lelet 

kóros. Ez azonban az áta lakulási sáv példát lanu l gya koribb ki

metszéséhez veze tne, azért , hogy fel isme rjük a viszo ny lag 

kisszá mú súlyos e lvá ltozást. Ebből köve tkez ik, hogy a műtétet 
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igénylők kiválasztásá nak más módszere ire is szűkség van . 

Egy megközelít és a lapj a lehet a c itológiai le let sú lyossága és 

a kóro s kene t, beleé rtve az enyhe citológia i elvá ltozásokat is, 

tart ós megmaradása. A kolpos zkópo s nyo monk övetés egy 

tovább i kivá lasztási lehetőséget kínálhat. Erre a felvetésre 

kísé relt meg választ adni a másod ik vizsgá lat. 

A ko lposzkó pia, a citológ ia és a szöve ttan mind szubjektív 

bizonyos mérték ig. Ez va l ószínűleg nyomatékosan igaz a ko l

poszkópiára , ame lyné l meglehetősen nehéz a külső 

minősége llenőrzés bizt os ítása. Ezért feltételez hetjük , hogy 

néhány, az első kolposzkópos vizsgá lat alka lmáva l negatívnak 

vélemé nyeze tt beteg nél a későbbi kolposzkópos vizsgá lat 

során kóros e ltérést láthattunk. Ennek oka lehet, hogy egy 

meglévő kóros elvá ltozás az el ső vizsgá latná l nem kerül felis

merésre, de az is előfordulhat, hogy a kóros e ltérés időközben 

alaku l ki és vá lik láthat óvá. 

A következőkben azon nők adatai t vizsgá ltuk , ak iket kezdet

ben kolposzkóposan negatívnak vél tek, de náluk később 

hu rokkimetszést végeztek . A beavat kozás ja val lata i a köve t

kezők vo ltak : 1. Közé psú lyos vagy sú lyos dyska ryos is 

(HISIL) és nega tív vagy C l gyan ús kolposzkópos le let. 2. A 

kolposzkó pos vizsgá lat C IN gya núját vetette fel, függetlenül a 

c itológ iai lel ettől. 3. Megmaradó (több mint két alkalommal 

ész lelt) eny he cito lógia i elvál tozás (LOS ! L). 

A 771 eredet ileg nega tív kol poszkópos lelettel rendel kező nő 

közü l 105 eset ben ( 13,6%) történt hurokkimetszés. Ezek 

köz ül 3 1 (29,5%) esetben vol t sú lyos citológia i eltérés , ako l

posz kópos vizsgá lat 39 esetben (37 %) vetette fel a C IN 

gya núját , függetlenü l a c itológia i l e lettő l. Tová bbi 39 esetben 

(37%) az ismé telt kóros c itológ iai lelet mia tt került so r 

műtétre. A betegeket az első vizsgá lat a lka lmáva l műtötték 

magas kockázatú kene t eseté n, egyé bk ént pedig csa k a későb

bi el lenőrzések (maximum 10) so rán. Az el lenőrzések száma 

és a keze lés közt i kapcsolat a 6. táhlázatban láth ató. 

6. 1ábláza1. A kezelések aránya az ellenőrzések száma és a magas kockáza

tú Cl1 esetek aránya szerint 

Ellenőrzések száma Kezeltek (aránya) Súlyos dysplasia (aránya) 

8 (7,62%) 5 (62.5%) 

2 24 (22,8%) 12 (50,0%) 

3 29 (27,6%) 15 (51,7%) 

4 14 (13,0%) 5 (35.7%) 

5 11 (10,4%) 5 (45.0%) 

6 19 (18,3%) 6 (31,5%) 

Összesen 105 (100%) 48 (45,7%) 

Összességé ben a negatí v ko lposz kópos le l etű betege k (77 1) 

közül csupán 105 ( 13%) került műtétre, ezek nek közel fe le 

(45 ,7%) a ma gas koc káza tú betegcsopo rtb ó l szá rmaz ik. 
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Nyi lvánvaló az is, hogy hamarabb kerültek műtétre a mag as Mint ahogy várható, a magas kockáza tú esetek többségét már 

kockázatú ese tek . A keze letlen asszo nyok citológ iai és ko l- 2 éven belül felismert ék, és a cito lóg ia ebbe n hatékonyabbna k 

posz kópos lelete a későbbiekben is negat ív maradt. Ez azo n- bizonyu lt, mint a kolposz kópo s vizsgá lat. Még is a vizsgá lat 

ban nem zárja ki azt a l ehetőséget, hogy még ezen "normá lis" későbbi sza kaszá ban további 11 ese tet azonosí tottak, melyhez 

csopo rton be lül is előfordulhat magas vagy alacsony koc káza- minden kiválasz tott csopo rt hozzájárult. Ez indokolja , hogy 

tú betegség. A 6. táblázatb an feltün tete tt ese tek szá ma kevés, az egysze ri kóros cito lóg ia után kolp osz kópos szolgá latunkon 

de így is mutatja, milyen fontos, hogy ezek a nők továb bra is megje lent nők cito lóg iai és kolposz kópos ell enőrzését még 

folyamatos citológ iai felügye let alatt maradj anak a szürőprog- akkor is folytata ssuk, ha a kezdeti ko lposzkó pos lelet negatív. 

ram keretén be lül. 

KÖVETKEZTETÉS A negat ív kolposzkó pos vizsgá lati leletek 

KOLPOSZKÓPIA SZEREPE A BETEG NYOMONKÖVETÉSÉBEN gyakoriságá t közve tlenül meghatározza a beutalás feltétel-

Az ellenőrzések alatt elvégzett hurokkimet szések j ava llata 3 rendsze re, a kóros kenet és a kolp oszkópos vizsgá lat közt 

cso portba so rolható (7. táblázat) . eltelt idő, valamint , kisebb mértékben, a beuta lt nők éle tkor 

megosz lása. 

7. táblázat. A szövettani eredmény és a kezelés javallata közti összefüggés 

Javallat A kimetszett átalakulási sáv szövettana 

HISIL LOSIL Koilocytosis Negatív Összes 

Kolposzkópia 16 (45,7) 13 (37,14) 4 ( 11,4) 2 (5.7) 35 

Citológia 27 (69,2) 6 (15,4) 3 (7,6) 3 (7,6) 31 

1 smételt kóros 6 (19,3) 15 (48,3) 4( 12,9) 6 (19,5) 39 

citológia 

Összesen 49 34 11 11 105 

A 7. táblázat azt mut atja, hogy a magas kockázatú kenetek 

spec ifiku sabbak , mint a más ik két kivá lasztott cso portba tar

tozók. A kol poszkó pos gya nú, függe tlenül attó l, hogy milye n 

mértékű, viszony lag spec ifiku s, ha azt az isméte lten kóros , 

enyhe elvá ltozást mu tató kenettel hason lítjuk össze. De még 

a viszonylag kevé ssé specifikus , ismé telten kóros eny he elvá l

tozá st mutató kenetek ben is 20%-os a magas kockázat ú CIN 

va lószínűsége, az összes CIN ará nya ped ig 60%. Ezen 

kivá lasztott csopo rtok , bár jelentősen eltérő spec ific itásúak , 

de nem olyan mértékben , hogy ez klinika i hasz nálhatóságuka t 

megkérdőjelezné. Kivétel t képezhet a ko lposzkóposa n vagy 

citológ iailag magas kockáza tú csoport, ame llye l a veszé

lyeztetett betegek hamarabb felismerhetők és ezé rt a rákos 

megbetegedés kialakulásának kocká zata lényegesen csök

kenthető. Ezt a kapc so latot a magas koc kázatú csopor tok 

vona tkozásában a 8. táblázatba n vizsgálju k. 

8. táblázat. A magas kockázatú betegség kórismézésének ideje és a kezelés 

javallatának időpontja közti kapcsolat 

Vizsgálatok Kezelés javallata 
száma Kolposzkópos HISIL Ismételt enyhe Összesen 

gyanú citológia citológiai atípia 

1-4 (2év) 12 (75%) 24 (88%) 2 (33%) 38 (78%) 

5 (>2év) 4(25%) 3( 12%) 4 (66%) 11 (22%) 

Összesen 16 27 6 49 
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A szöve ttan ilag igazo lt C l gyakor iságának v iszo nylag 

magas aránya azo kban az esete kben, am ikor a HISI L citológ ia 

miatt az átalakulási sáv kimetszésre került , arra uta l, hogy 

ezek ben az ese tekben a kolposzkópos lelete k hamisan negatí

vak vo ltak, és az áta lakul ás i sáv eltávolítása helye s eljárás. 

Vitatható , hogy ezek ben az esetek ben j ava llt-e a méhnyak 

kapar ás elvégzése . Mi úgy gondo ljuk, hogy az átalakulás i sáv 

kimetszése megbíz hatóbb szöve ttani adatot szolgá ltat , mint a 

méhkapar ás. Ezt azo nban csak akko r lehetne pontosab ban 

megít élni, ha a átalakulási sáv kimetszését nem végez nénk el. 

A méhkapa rás hasznosságának meghatározása ezek ben az 

esetek ben még továb bi vizsgá latokat igényel. Adata ink arra 
utal nak , hogy az átalakulá si sáv kimetszése HISIL esetén 

akkor is célszerű, ha a ko lposzkópos vizsgála t negat ív ered

ményt ad . 

Azon nők, ak ikné l az első, beuta ló cito lógia mérsékelt vagy 

eny he atíp iát mutat, ko lposzkó pos és cito lógiai ellenőrzést 

igénye lnek. Jóllehet, a kóros elváltozások aránya ebben a cso

portban i dővel csö kken, annak a kockázata, hogy fel nem 

ismert sú lyos elváltozás fej lődi k ki, csak akkor nem jelentős, 

ha mindk ét ellenőrzési módszer, azaz a citológ ia és ko l

poszkópia lelete isméte lten negatív. Ha a beuta ló vagy az 

ell enőrző citológiák valame lyi ke magas kockázatú elváltozás

ra utal, vagy, ha a kolp oszkópos lelet dysplas ia lehetőségét 

veti fel, illetve, ha a cito lóg iai le let ismételten eny he 

dyska ryosist mut at , mind ig felaj ánljuk az átm ene ti sáv 

hurokkimetszésé t. 

Ha egy nőnek két egymás t követő cito lóg iai és ko lposzkó pos 

lelete negatív, akkor a tová bbi ren dsz eres ko lposzkópos 

e llenőrzés nem szükséges. Egy év elte ltével isméte lt cito lóg iai 

vizsgálatot végzünk. Ha ez a kenet is negatív, akkor java

soljuk, hogy folytassa a rut in szűrést, azaz az 5 éve nkénti 

citológia i m intavéte lt. Ez a keze lés i séma a saj át klinikai 

tapasz talatunkon és az iroda lom ban hozzáférhető, megfe le

lően feldo lgozo tt kutatá si adatokon alapul. Keze lés i sémán k 

az / . ábrán látható. 
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Negatív és kielégítő 
kolposzkópos lelet 

Borderline vagy enyhe 
dyskaryosis 

Középsúlyos vagy súlyos 
dyskaryosis (HISIL). 

a mirigy hám 
rendellenességei is 

Az átalakulási sáv 
kimetszése 

Ismételt citológia 
12 hónap elteltével. 

ha negatív. 
citológia 5 évenként 

/. ábra. egatív kolposzkópos lelettel társuló citológiai atípiák kezelési menete 
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