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Ne111eskiirtv István Rotterdami Erasm us „Nyájas beszé lgetések" című mun kája alapjá n nyájas bes zélge tések nek nevez te azt a 

műfajt, amelyben a beszélgetők nem egymást meggyőzve, han em a maguk szakisme rete sze rint, az Olva só táj ékoztatására 

mondják el véleményüket. Eze n gondo latok alapján neve zzü k ezt a rovatot „nyájas beszé lge tése knek", hangsúlyozva. hogy a 

megkérdezettek nem vitat koz nak , nem akaiják meggyőzni a másikat , ha nem tájéko ztató cél la l ki fejt ik nézeteike t. 

BEVEZETÉS A Szülészeti és Nőgyógyászat i Kollégium állás

fog lalá sa és a hazánkban évtizedek óta alka lmazott gya korlat 

szeri nt a méhnyakrák szűrése éve nkénti citológiai, ko lposzkó

pos és kétkezes vizsgá latból áll. A beszé lgetés so rán hazánk 

szakmai tekintélyei közü l néhánytól választ kérünk az a lábbi 

szakmai és nem sze rvezési kérdésekre. A kérdések kizá rólag a 

citológiai és kolposzkópos vizsgá latokra vonatkoznak, más 

terül etet. pl. HP V nem érintenek. A nyájas beszélge tések ter

mészetéből adódóan a vá laszokat teljes terjede lemben 

közöljük. anélkül, hog y véleményt füznénk ho zzá. Azokat a 

válaszokat, amelyek a kérdések nek megfe le l ően, pontokba 

szedve ké szü ltek , az egyes kérdések szerint csopo 11osítva 

adjuk közre. Két vá laszt, ame ly a kérdések sze rint nem bon t

ható , külön közö ljük. 

BODÓ M IKLÓS DR. Szükséges a Bethesda-rendszcrre való 

átállás, egyrészt azért, mert klinikai jellegű klass z ifikáció, 

másrészt azért , mc 1t a v ilág országainak 80%-ába n már ez a 

rendsze r él. 

BORSOS ANTAL DR. A Bethesda-re nd sze rre va ló át térést min

de nképpen indokoltnak ta rtom, me11 egyszerű. prak tikus és 

nemzetkö z ileg is elfogadott. Ugya nakko r hazá nkb an még nem 

tartunk ott , hogy a Papanicola ou- féle beosztást telje s mé11ék

ben elvessük . Hi bát követnénk e l, ha pato lógusai nk Papa

nico laou szerint adott leleteit nem fogadná nk c l. A hazai méh

nyakrákszűrés eredményessége eddig sem azo n mú lott, és 

ezutá n sem azon múlik. hogy a kenetek értékelésé re mi lyen 

osz tá lyozást a lkalma zunk. 

SZÜKSÉGESNEK TARTJA-E, HOGY A CITOLÓGIAI LELETEK ÉRTÉKE- KÁDÁR ANNA DR. Szükségesne k látjuk a Bethesda-rcndszc rrc 

LÉSE SORÁN A MINDENNAPI GYAKO RLATBAN ÁTTÉRJÜNK A való át térést elsősorban azért. mert a Papa nico laou-beosztást 

BETHESDA-REND SZERRE, ÉS NE HA SZNÁLJUK TOVÁBB A PAPA- e lav ultn ak tartjuk , defenzív , elég ar ra gondo ln i, ha az é11ékelő 

NICOLAOU-BEOSZTÁST? HA IGEN , MIÉRT? HA NEM , MIÉRT? P3-nak minősíti a kenetet. akkor is igaza van, ha gy ulladásos 

BERBIK ISTVÁN DR. Alapvetően szükséges nek tartom, de né

hány évig, ameddig a kliniku s nemzedék megtanulja megfe le

lően ért elme zni a cito lógus lele tét a terápiás dönté shoza ta lhoz, 

a Papa nic o laou-k lassz iti kác ió is jó, ha me gmarad. 
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atypia van mindö ssz e. ill. ha invasiv carcinoma. A Bethesda

rendszc r arra próbá l választ adni , hogy mi van a ce rvixbcn, 

nem arra , hog y mi van a kenetben. Jó kenetből szövet tani 

szintű d iagnózis adhat ó, en nek megfelelő a lapja a Bethesda-

sz isz téma. 
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Bősze P és a rés: t,·evök 

KOVÁCS LÁSZLÓ DR. Igen, mert a Papa nicol aou-beosztás 

semat ikus, nem uta l a kenet minőségére, nem korrelál a hisz

to lógiáva l, nem utal a HPV-infectióra, nem alka lmas qua lity 

co ntro lra. Fenntart ások: a TB S-rend sze m ek is vannak hátrá

nya i. Szükség vol na nemze tköz i, de lega lább bevezetés eseté n 

,,nem zeti" standardok alapjá n felállítan i techn ikai kritér iu

mokat mind a diagnosztizálásra, mind az egyes kategóriákban 

a teendőkre vonatkozóan ; kü lönös tekintette l az ASCUS, 

AGUS és LSIL HPV diagnózisokra. 

UNGÁR LÁSZÓ DR. A Bethesda- rendszerre való átté rést több 

sze mp ontból is szükségesne k tarto m. Az orvos lásban a nem-

zetközi kommunikáció nélkülözhet etlen esz köze a közös kon-

BORSOS ANTAL DR. Ha feltéte lezz ük, hogy a téves eredmény 

oka hibás kenetvétel, a kenet értékelése ped ig korrekt , akkor 

CIN vagy rákos folya mat je len létében 50% a hami s negatív 

cito lóg iai eredmény gyako risága. Ugyanakkor , ha a kenetvé

tel adekvát, akko r a fe ldo lgozás és értéke lés hib afo rrása i az 

elváltozás súlyosság i foká tól függően 5 és 10% között vezet

hetnek hamis negat ív eredmény re. Azt , hogy mik or mely ik 

lépés ben történt hiba , sokszo r lehe tetlen megá llapítan i utólag. 

Saj át adataink sze rint a citológia sze nz it ivitása csak súlyos 

dysplas ia esetén éri el a 90%-ot , tehát 10% -ba n fordul elő 

hamis negatív ere dm ény. Hangsú lyoz ni ke ll , hogy ez 

kizáró lag a dysp lasiás esetekre vonatkozik. 

venció és ez ebbe n az esetben a Bethesda-rendszer. Egyébként KÁDÁR AN NA DR. A mintavéte ltő l függ. Vattatamponos 

is az az á lláspo ntom , hogy a beteget kezelő és a kenetet érté

kelő orvos komm unik ációja pontosabb, árnya ltabb és így 

haszná lhatób b akkor , ha ebben a kérdésben nem öt számra 

szorítkozik, hanem kihas zná lja az embe ri nye lv magától adó

dó lehetőségeit. Ebbe n látom a Papanic o laou- és a Bethesda

rendszer kü lönbségéne k lényegét. 

VASS LÁSZLÓ DR. A citológiai le letek értéke lésében feltétle nül 

szükség esnek tartom, hogy a mindennapi gyako rlatban a 

Bethe sda-re ndsze rre átté rj ünk, s a Papa nicolaou -beosz tást a 

továbbiakban ne használjuk. Vitatható , hogy rövid ideig (4- 5 

évig) indoko lt-e a Papa nic olao u-beo sztás kiegészítő haszná la

ta. Ennek hatása lehet, hogy a lelet könnyebben érthető, egye

sek szer int azonban hátrá ltathatja is az új rendszer elter

jedését. Utóbbit magunk nem tapasztaltuk , meggyőződésem , 

hogy a betege iránt érdeklődő nőgyógyász számára a Bethes

da- k lassz i fikáció igen gyorsan jól érthetővé, sőt hamarosan 

igénnyé is válik . A móds zer beveze tésének indoklása a jól is

mert 1., illetve II. Bethesda-konferencia után megje lent közle

ményekben jól összefog lalt. Nem oszto m azt a köz ismert né

zetet, hogy a Bethe sda-rend sze r flexibilitása abban rejlik , hogy 

a kon zíliumi lelet bárki számára szabado n változ tath ató. A 

rend sze r flexibi litásának lényege az, hogy az alapelvek meg
őrzésével a részletké rdéseke t a Bethesda Bizottságok rendsze

res ülése i során egységesen vá ltoztatni lehet. 

mintavéte l ese tén többszöröse a ha mis negatív eredmény, mint 

más eszköz esetébe n, hiszen az előbbivel az endoce rvix alig 

érhető el. Összességében kb. 5%-ra tesszük a hamis negatív 

citológia i eredm ényeket. 

KOVÁCS LÁSZLÓ DR. 20%-ra gondo lok. 

UN GÁR LÁSZLÓ DR. Ebben a kérdésben csak prospektív vizs

gá latokkal lehetne véleményt alkotni. Nem gondolom, hogy 

lényegese n rosszabb eredménnye l tö rténik ha zánkban a 

citológiai szűrés, mint a nálunk fejlettebb egészségügyi rend

sze rekbe n. Meggyőződésem, hogy a szűrővizsgá latok szerve

zése, egységes nyi lvántartása , a fölöslege s ismét lések helyett 

az általánosabb átszűrtség elérése sokkal sürgetőbb teendő, 

min t a meglévő lehetőségek kritikája. 

VASS LÁSZLÓ DR. A hamis nega tív cito lógiai eredmény 

frekvenciájára hazánkban megközel ítő értéket nyújtó vizs

gálatok sem ismertek. Tudjuk ugyan akkor , hogy a LEE P coni

satio bevezetése nyomá n elhangzo tt előadásokban, illetve 

köz leményekben az ún. ,,ko lposz kópos atyp ia ci tológ iai nega

tivi tás mel lett" csoportban 17- 19% in situ és invas i v carci

nomát találtak a szöve ttani feldolgo zás során. Mivel ez kol

poszkópos atypia me lletti fokozott go ndo sságot igénylő 

citológiai értéke lés nyomán keletkezett adat , úgy vé lem , hogy 

hazánkban a hamis negati vitás 30% körü l mozo ghat. 

MIT GONDOL , HAZÁNKBAN HÁNY SZÁZALÉKBAN LEHET SZÁ- TUDVA , HOGY A HAMIS NEGATÍV CITOLÓG IAI VIZ SGÁLATOK 

MOLNI HAMIS NEGATÍV CITOLÓGIAI EREDMÉNNYEL ? A HAMIS MESSZE NAGY TÖBBSÉGE A KENETVÉTEL, ILLETVE A KENET-

NEGATÍV CITOLÓGIA A KÉRDÉSBEN AZOKRA AZ ESETEKRE FELDOLGOZÁS , KIÉRTÉKELÉSÉNEK HIBÁJÁBÓL ADÓDIK , MILYEN 

VONATKOZIK, AMIKOR A CITOLÓGIA A MEGLÉVŐ CIN-T VAGY „MINÖ SÉGELLENÖRZÖ VIZ SGÁLATOKAT " TART SZÜKSÉGESNEK? 

RÁKOS FOLYAMATOT NEM MUTATJA . KÉRJÜK, HOGY A VÁLASZBAN KÜLÖN TÉRJEN KI A KENETVÉTEL, 

-KÉSZÍTÉS ÉS -KIÉRTÉKELÉS, AZAZ A LABORATÓ RIUMI QUALITY 

BERBIK ISTVÁN DR. Hel ye válogatja. Nem tudom megbecsülni 

a száza lékos arányt. 

BODÓ M IKLÓS DR. Magyaro rszágo n átlagosan 15- 20% -ban 

CONTROLRA! 

BERBIK ISTVÁN DR. A minőségbiztosítást és nem a minőségel

lenőrzést tartom szükséges nek . A kenetvétel körülményei , a 

lehet számolni téve s negatí v citológ iai eredménnyel. Ennek jól megvá lasz tott kenetvételi eszköz, a kene tkészítés megfe-

oka az, hog y ninc s megfelelő minőségbiztosítási rendszer. lel ő technikája , az azonnali fixá lás, majd a fe ldolgozá s mi-
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nőségbiztosító szempontjainak betart atása nem egy kü lső vagy 

fe lettes ellenőrző sze rv, hatós ág, szakma i-tudományo s testü

let, egészségbiztos ító pénztár vagy éppen egy e llenőr fe ladata , 

hanem az igényes szake llátá st végző orvosé és a vele együtt 

működő cito lógusé. Né lkülözhetetlen nek tartom a fo lyamato s 

önkép zést, közös értékelő dem onstrációk tartá sát, valamin t a 
sze rveze tt továbbk épzés t. 

BODÓ M IKLÓS DR. A kenet vétel kizá rólagosan megfelelő 
anyagvéte li esz közze l történhet. A minőségellenőrzés sze m

pontjáb ó l fontos , hogy van-e a kenetben endocer vica l is sejt 

vagy nincs. Ha nincs, úgy a kenet értéke lhete tlen (Bethe sda

rend sze r). Szü kséges nek tartom az év i munka összegezés ét , a 

kor ábbi években ezt e lhanyagolódási értekez letnek hívták . 

BORSOS ANTAL DR. A citológia i vizsgá lat minőségi ellenőr

zésé nek kézenfekvő módja a kenetek randomszerűen kivá

lasztott 1- 2%-á nak újraértékel ése a leletet kiadó álta l (intra

observer varianc e), valamint más, sza kképze tt kenetértékelő 

személy által ( interob server va riance) meghat ározott időkö

zö nként. 

KÁDÁR ANNA DR. A ken et minőségi feltétele it egyérte lműen 
megadj a a Beth esda-sz isz téma, erre nem térnék ki. A ki

érték elés e llenőrzésére több mód is van, aj ánlj ák az előző 

anyag 10%-ának újra scre enelését vagy a teljes anyag ún. 

gyo rs újraszűrését. Mindkettő megfe lel a cé lra. A laboratóriu

mi munka kontrollja a festés minősége álta lában standard , 

különösebb kontro llt Intézetünk ben nem igényel. 

KOVÁCS LÁSZLÓ DR. Kenetvétel : Bethesda- szisz téma beveze

tése , legyen szakvizsga gya korlati krit érium, biztosítsa a TB 

az eszköz árát. Készítés , feldolgozá_s : MONO LAYER és 

Liquid based cy to logy bevezetése. Értéke lés: qual ity contrnl 

külső vagy be lső laborató riumi módsze rrel (pl. rescreening a 

negatív kenetek 10%-ában - nálunk ezt go ndo lom a legol

csóbbnak), vagy automatizált citológia bevezetés e. 

UNGÁR LÁSZLÓ DR. A kérdésse l számta lan továbbképző kur

zus, tud omán yos ülés stb. fog lalko zot t az e lmúlt időszakban. 

A mélrnyakráksz llrés s-:akmai kérd ései 

együttműködésében, közö s megeg yezésse l kialakított minta

véte li eszközt használjo n. A vattatampon hasz ná lata feltét

lenü l elkerülendő! (2) A kene tek nedves fixá lása minden eset 

ben elenge dhetetlen! (3) A kenetek azonos ítására és tran sz

portjára vonatkozó lépé se k ponto sa n sza bályozo tt formában 

folyjanak . (4) A keneteket standardizá lt Papanicola ou-m ód

sze r szerint ke ll megfe ste ni , nőgyógyászati kenetértéke lésre 

mind a HE , mind a G iemsa-festés alka lmatl an. (5 ) A kenet 

első értéke lését előszűrő assziszte ns végezze , a kenetérté

kelés re szánt minimum idő 6-9 perc között változ ik keneten

ként. Az asszisztensek maxi mum terh elése évi 10 OOO kenet , a 

laboratórium 111ini111urn te lje sítménye év i 3- 5000 kenet. A 

képzett előszűrő asszisztens álta l kiv álaszto tt kcneteken túl a 

nega tív esetek 24- 25% -a kerüljön mási k assz isztens vagy or

vos álta l újraért éke lésre . (6) Orvos ként kenetek végső kié rté

kelését csak o lyan kórbonc tan- kórszövetta n szakv izsgáva l 

rende l kező ko lléga végezze, aki m indenn apos mu nk ája 

fo lyamán évente mintegy 800- 1500 nőgyógvászati kenet öná l

ló első szűrő jellegű értékelését is e lvégez i. A fentiekben 

összcfog laltakh oz a képzés. továb bképzés . 1 icenc vizsgáz 

tatás, audi tá lás szá mos lépése kell, hogy csat lakozzon. 

MIT GONDOL, HAZÁNKBAN MILYEN ARÁNYBAN TÖRTÉNIK MEG

FELELŐ MINŐSÉGŰ ELLENŐRZÉS? 

BERBIK ISTVÁN DR. Cito lógia i sza kasszisz ten sek sze rint a ke

nete k 65- 70%-a megfelelő minőségű, de a szó szo ros értelm é

ben vett rends zeres minőségcllenőrzésről nin cs tudomásom. 

BODÓ MIKLÓS DR. Megfel e l ő minősége ll enőrzés megíté lé

sem sze rint az esetek 25% -ában törté nik. 

BORSOS ANTAL DR. Nagyo n ritkán , mert az audit folyamatot 

töb bség ben érze lm i töltöttség sz ínezi, és jogtalan kritik aként 

tudat osul az értéke lést végző sza kemb erek körében. Ez azon

ban nem fogadható el, hiszen a szülésztár sadalom sem szé

gyen li az anya i halá leseteket évente - szakmai kör ben - nyil

vánosa n meg vitatni , és egyre szé lesebb körben beszé lni a 
morbiditá sró l. 

A hogy azt fentebb már em lítette m, nem ezt a szemp ontot KÁDÁR ANNA DR. Vé lemé nyünk sze rint szórványosan néhány 
érzem a leggyengéb b láncszem nek a mai magyar egészség 

ügybe n. A szerve zés és ny ilvántartás kérd ését kelle ne min

denekelőtt megoldani. Se nkit ne szűrjünk kétsze r, amíg van, 

akit egysze r se m szűrtünk - ezután jöhet majd a minőség kri
tikája . 

VASS LÁSZLÓ DR. A nőgyógyászati kenetv izsg álatok minő-

helyen egyértelműen ennek anyag i és személy i okai vannak. 

Kevés screenel ő asszisztens alacso ny bérért dolgoz ik. 

KOVÁCS LÁSZLÓ DR. Talán 0,5%. 

UNGÁR LÁSZLÓ DR. Minim á lis. 

ségellenőrzése és biztosítása rendkívül sokrétű feladat, né- VASS LÁSZLÓ DR. A nőgyógyászati kene tkész ítés sz intjén mi-
hány mondatban nehéz a fe ltett kérdés re vá laszo lni. Azt gon

dolom , hogy röv iden a következőket tartanám e lső lépésben 

legfont osabb nak: ( 1) A ken etvé tel! megfelelő gy akorla tta l ren

delkező orvos vége zze , s ehhez a nőgyógyász és c itopa to lógus 
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nőség-ellenőrzés mértéké re hazánk ban becs léssze r(í adat s incs 

birtoko mban. Az összes kenet tú lnyomó többsége va lószínű

leg Papanico laou sze rint festett. de jelentős részt fog la l el még 

előke lő inté zetek gyakor latába n is a HE- (ho rribile dictu 
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Giemsa!) festés után értéke lt nőgyógyászati kenet. Ameny

nyiben megfelelő minőség-ellenőrzésen a negatív kenetek 

második sza kkép zett előszűrő avagy orvos által tö11énő bizo

nyos száza lékban i újraértékelé sét értj ük, ez rendsze res elle

nőrzött gyakor lat formájában hazá nkban valószínűleg csak el

enyésző mértékben van j elen ( 1-2 intézmény , az országosan 

összes elkész ült kenetek 1 %-a a latt). 

TUDVA , HOGY A LEVETT SEJTEK TÖBB MINT 80 %-A SZOKÁSOS 

CITOLÓGIAI KENET KÉSZÍTÉSE ESETÉN NEM KERÜL A TÁRGY

LEMEZRE, HANEM A VÁLADÉKVEVŐ ESZKÖZZEL KIDOBJUK , 

SZÜKSÉGESNEK, LEHETSÉGESNEK ÉS MEGALAPOZOTTNAK GON

DOLJA-E AZ ÚN . ,,VÉKONYRÉTEG (THIN PREP.)" MÓDSZER 

BEVEZETÉSÉT? 

BERBIK ISTVÁN DR. Tömegszűrés kiegé szítésére ez az eljárás 

nem alkalmas . Kérdé ses, egyedi esetekbe n indokolt lehet el

végzés e, de az sem elvetendő, hogy ha a váladékvevő eszköz 

kidobása előtt több , akár 6-8 kenetet is készítü nk az eszközön 

maradt anyagbó l. 

Mega lapozott, hogy kísé rletképpen legalább néhán y centrum 

foglal kozzon a vékony réteg -m ódszer alkalm azásáva l, fonto

sabbnak gondo lom azonban a klassz ikus nőgyógyászati ke

netvéte l és értéke lés rend sze rének minőségbiztos ított for

mában történő gya kor lását. 

Ml A VÉLEMÉNYE AZ AUTOMATA CITOLÓGIAI VIZSGÁLATOK

RÓL, PL. NEO-PATH , PAPNET STB.? SZÜKSÉGESNEK TARTJA-E, 

HOGY EZEKET HAZÁNKBAN RUTINSZERŰEN VAGY MINŐSÉG

ELLENŐRZÉS CÉLJÁBÓL ALKALMAZZUK ? 

BERBIK ISTVÁN DR. Dícsérő publikációkkal te le a pad lás. Nagy 

laboratóri umokban ke ll ilye n metodik a, de soha ne feledke z

zünk meg a magas szintű techno lógiák nega tív vagy pozit ív 

találat i buktatóiról. A gya korlott vizsgá ló sze m , a tudati kont

roll, a megsejtés , az eset komp lett sze mlélete csak a képzett 

szakember tulajdo nsága. 

BODÓ M IKLÓS DR. Az automata cito lóg iai vizsgá lati rendsze

rek megbízhatósága magas, de ige n költséges. Egyszerűbb

ne k, hasznosabbnak , ere dm ényében megbízhatóbbn ak látszik 

BODÓ M IKLÓS DR. Külföldi tapasztalato k alapján az ún. vé- a 100%-os resc reen technik a, me lyet laborató riumun kban két 

konyréteg-módszer bevezetése ott lehet szükséges, ahol nem a éve alkalmazunk. Az elérhető ta lálati arány így 96% körül 

megfe lelő gondossá gga l kenik ki az anyagvevő eszközrő l a van. 

keneteket, mely esetenként 4-5 - 6 tárgylemezt is j elent het . 
BORSOS ANTAL DR. Az automata cito lóg iai vizsgá lókészülé-

BORSOS ANTAL DR. Nincs tapaszta latunk a vékonyr éteg- ké- kek rutin klinikai cé lú hazai alkalmazása nem indokolt . Az 

sz ítmények ke l, azonban úgy gondo ljuk , hogy ezek bevezetése említett rend szere k többségére jel lemző a hamis pozi tív ered-

nem megalapozott. A vizsgá landó anyag menn y iségének több- mények maga s ará nya és a vizsgálati anyagok nehézkes elő-

szörösé re nővelése indoko latlanu l e lnyújta ná az értékelé shez kész ítése. Az automatizált citometria reproduká lhatósága és 

szükséges idő tartamát és a ,jel-zaj arányt" is veszé lyese n obje ktivitása azonban kiválóan alkalmassá tesz i e mód szere-

csökkentené. ket a minőség-ellenőrzésre, vala m int tudom ányo s vizsgá la

tokra. 

KÁDÁR ANNA DR. A fenti vizsgálati eljárá s mindenképpen op

timális technika, jelenleg a legjobbak egy ike, azo nban drá

gább, munk aigényese bb , jelenleg Magyarországon va ló beve

zetésé t nem tartjuk reálisnak. Ezenkívü l meggyőződésünk, 

hogy jól leve tt kenetből megfelelő d iagnózis állíthat ó fel ha

gyomá nyos módszere kke l is. 

KOVÁCS LÁSZLÓ DR. Szükséges és lehetséges , de a je lenleg i 

finanszírozással nem megalapozott. 

KÁDÁ R AN NA DR. Egyedü l a minőség-ell enőrzésben tűnik ki

próbál hatónak jelenle g a fenti két sz iszté ma. Ennek azo nban 

mind en fé leképpen meg kellene terem teni az anyag i hátte rét. 

Egy- két éves kipróbá lás után az eredmények ismeretében kön

nyen lehet, hogy újra kellene gondolni a cervixrákszűrés te l

je s stra tég iáját. 

KOVÁCS LÁSZLÓ DR. Rutinszerűen még Svájcba n is drágá nak 

ta lálják, minőség-ellenőrzéshez Magyaro rszágo n 3-4 közpo nt-

UNGÁR LÁSZLÓ DR. em gondo lom , hogy a szűrés módsze rét ban azonos szisz témával működő rends zer jó len ne. 

ke ll megvál toztatni akkor , amik or a meglevő módszer sem jut 

el a lako sság meghatározó részéhez. 

VASS LÁSZLÓ DR. A vékonyréteg -mód sze r kétség te len elő

nyökke l bír a szokásos kenetké sz ítésse l szembe n. Bevezetése 

szá mos o lya n technik ai rész letkérdés meg oldásá t igényli, 

amelye k a szo kványos technika minőségbiztosított kiv ite

lezése után viszony lag könnyen rendszeresíthetők, hazánk 

he lyzeté ben azonban meglehetősen bon yo lultn ak tűnnek. 
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UNGÁR LÁSZLÓ DR. Az automata szűrés a kapacitás növeke

dését és egységes minőséget jelenthet, ezért jó el őrelépésnek 

gondoln ám . 

VASS LÁSZLÓ DR. Az automat izá lt citológ iai vizsgálato k elis

mert és FDA álta l elfogado tt formáit hazá nkba n próbakép pen 

el sősorban az ún. ham is nega tivitás frekvenciájának megá l

lapítására feltétlenü l indokoltnak tartom. Rutinszerű alkalma-
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zás uk sem kizá11, enn ek egy tlen ko rlátja je lenleg a módszerek 

ún. dr ága volta . Szeret ném megjeg yezni , hogy a minőségbiz

tos ítá s fonto s, hossz ú távon megtérü lő, de jelentős anyag i be

fektet ést igénylő fe ladat ! Az anyag i befek tetés nehezen forin

tos ítható , a lépésenként történő te lj es körü minőségbiztos ítás 

bevez etése esetén egyá lta lán nem megítélhető, ezért érte lem

szerűen drágábbn ak tűnnek az automat izált esz közök . 

VÉLEMÉNYE SZERINT HÁN Y SZÁZALÉ KBAN VÁRHATÓ NEGAT ÍV 

KO LPOSZKÓ POS LELET POZIT ÍV C ITO LÓ GIA ESETÉBEN? 

A méhnyakrák sdirés :cakmai kérdései 

ség íí ecet savat ke llene alkalmaznunk, mint ahogy az Egyesült 

Államokban teszi k. Magya rország i ko lposz kópos le lete kben 

sz inte sohasem találkozunk olyan vélemén nyel, hogy a lelet 

e légte len, mert a tran sz formác iós zóna nem hoz ható látótérbe. 

A je len leg érvényben lévő Római nómenklatúra pedig enne k 

rög zítésére kötelez bennünk et. Haso nlóan elenyésző azon 

c itológia i le letek gya korisá ga, aho l az endocer vicalis sej tek 

hiánya miatt a kenet értékelhetetlen j e lzéssel érkezik vissza. 

KÁDÁR ANNA DR. Úgy gondolj uk , hogy a kolposzkópiában 

já- rat lan nőgyógyász lehet ennek az oka, ill. az elválto zás egy 

BERBIK ISTVÁN DR. A szakorvoso k gyako rlatátó l függ. Helye je lentős része nem j elenik meg makro sz kóposan. 
válogatja . 

KOVÁ CS LÁSZLÓ DR. Szerepet játsza nak a ko lposz kópos stan-

BODÓ M IKLÓ S DR. Pozi tív citológ ia esetébe n 10-20 % nega- dardok hiánya, nem kell ően a lapos vizsgálat miatt, időhiány, 

tív ko lposz kóp ia várható (endo cerv ica lis mal igno mák). 

BO RSO S ANTAL DR. Nyuga t- Európai tapasztalatok szerint 

15% -ban, hazá nkban minte gy 10% -ban. 

KÁDÁR ANNA DR. Tapasztalatai nk sze rint igen magas száza 

lékban , mint egy az esetek felében. 

KOVÁCS LÁSZLÓ DR. Mintegy 30% -ban . 

továb bá az átmenet i zóna nem megfelelő feltárása . 

UNGÁR LÁSZLÓ DR. A ko lposzkópot vé leményem sze rint 

túlértékeljük Magyarorszá gon. Ha van látható eltérés, az seg ít 

a műtéti keze lés tervezésé ben. A ko lposz kóp hasz nálatának 

kiterjesztése helyett a jó l reg isztrált , mindenki t e lérő cito lógia 

megteremtésé re kellene koncentrálni lehetőségeinket. 

VASS LÁSZLÓ DR. A negat ív ko lposz kópos le let hátter ében áll

hat a fo lyam at lokalizációja , az esz köz e lég te len minősége, a 

UN GÁ R LÁSZLÓ DR. Ez a sz lÍlt lakossá g életkorától erősen vizsgáló gyakorlatlan ság a, ava gy a vizsgálat ra vonatkoz ó 

függeni fog. Ha t izenévese ket szürün k, minden ese tben lesz sz igorú minőségb i ztosítási szabályo k elhanyago lása. 

ko lposz kópos eltérés . Ha mat rónákat, akkor ritkán talá lunk 

maj d ko lposz kópos eltérése ket. CITO LÓ GIAI NEGATÍV KOL POSZKÓ POS ATYPIA M IATT VÉGZ ETT 

VASS LÁSZLÓ DR. A negatív ko lposz kópos le let pozi tív c itoló

g ia mellett rendk ívü l ritka, néhány %-os arán yú lehe tne csa k 

az összes poz it ív eset ek száza lékában. A valós gy akorlatot 

eb ben a vonatkozás ban nem ismerem. 

CO NI SATIO (LOOP- CONI SATIO STB.) ESETÉBEN HÁ NY SZÁZA

LÉKBAN VÁR NEGATÍV SZÖ VETTANI EREDMÉNYT, VAG YIS AM I

KOR A SZÖV ETTAN NEM M UTAT CIN -T? 

BERBIK ISTVÁN DR. Jelentős száza lékba n. Az arány a radiose-

bészet i vágóesz köz használatának abususá ból eredően , a por-

HA AZ ARÁNY M EGHALAD JA AZ INT RACERVI CALIS FOLYAMAT OK t io és a ce rvix uter i gyu lladásos betegsége inek a méhnyak -

SZÁZALÉKÁT (A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK SZERINT EZ A szob rásza t kü lönféle techno lóg iával történő mego ldá sa ará-

HELYZ ET), M l A MAGY ARÁZ ATA A NE GATÍV KO LPOSZKÓ POS nyában nő. 

LELETNEK? 

BERBIK ISTVÁN DR. Gya korlat lanság, felületesség és rossz 

minőségíí ko lposz kópos techni ka. 

BODÓ M IKLÓS DR. Ha ez az arány meghaladj a az intraccrv i

calis folyamatok száza lékát, úgy az adott terü leten kolposz kó

pos tová bbké pzésre va n sz ükség . 

BO RSOS ANTAL DR. A különbség oka lehet az, hogy az endo

ce rvix feltárására nem hasz nálunk ruti nszerűen terpesztő 

esz közt akk or, am ikor a transzfo rmációs zóna egy része endo

ce rvicalisan helyezke dik el. Elképzel hető, hogy az ece tsavas 

ecse telést nem köve ti kel l ő tartamú várako zás a kolposzkóp os 

vizsgá lat e lőtt . Az is lehet, hogy 3%-os helyet t 5%-os tömény-
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BOD Ó M IKLÓS DR. Cito lógiai nega tív, kolposz kópos atyp ia 

miatt végzett conisatiók esetébe n 70%-ban várok nega lív szö 

vettani eredm ényt. 

BO RSOS ANTAL DR. Saj át tapasz talatunkra a lapozva 10% -ban. 

KÁDÁR ANN A DR. Ismét saj át tapas zta lata inkra támaszkod va, 

több mi nt 80%- ra becsülj ük ezt az arányt . 

KOVÁCS LÁSZLÓ DR. Kb. 40 % -ban. 

UNG ÁR LÁSZLÓ DR. Ez fe ltéte lezhetően nagymé11ékbe n a szö 

vettani feldo lgozáso n mú lik. Ha a szöve tta nász megfel e l ő 

mennyiségű metsze tet kész ít, és valóban a kolp osz kóposa n 
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aty pusos területet vizsgá lja, ritkaság lesz a szövetta nil ag ne

ga tív esete k száma. Más kérdés , hog y a c ito lóg iai eltérést nem 

mutató ko lposzkópos eltérések hátterében az ese tek több

ségében enye fokú hámdyspla s iát várnék . 

indoko lat lan. Ebbő l a sze mpontb ól a műtétet sem go ndolom 

indok olat lannak. 

VASS LÁSZLÓ DR. A Bethesda-kla ssz ifikác ió egy ik legna-

gyob b előnye, hogy alacso ny és magas rizikójú rákmegelőző 

VASS LÁSZLÓ DR. Ci tológia ilag nega tív, kolposzkópos atyp ia csoportokat kü lön ített el a C fN 1., 11., 111., C IS, illetve adys-

miat t végzett co nisatio ese tében a szö vettani eredm ény pozi - plasia 1., 11., Ili, C IS fokozatok helyett. A Cl 1. szöve ttani 

t ivitása a cito lóg iai vizsgá lat ham is negat ivitása me llett szó l! eredm ény t az ép hám mal szemben pozitívnak go nd olom, te

ISMERVE AZ ELLENTMONDÁSOKAT ÉS A SZUBJEKTIVITÁST , 

VALAMINT AZ INTRA- ÉS AZ INTER-OBSERVER VARIÁCIÓKAT , 

VALAMINT AZT , HOGY A CIN 1. ELVÁLTOZÁSOK AZ ESETEK 

MESSZE NAGY TÖBBSÉGÉBEN SPONTÁN REGREDIÁLNAK , A CIN 1. 

SZÖVETTANI EREDMÉNYT POZITÍVNAK TARTJA? VAGYIS ILYEN 

ESETEKBEN A MŰTÉT A MEGÍTÉLÉSE SZERINT INDOKOLT VOLT? 

BERBIK ISTVÁN DR. A citológiai le let és a ko lposzkópos kép 

birtok ában, az összes medik ális és szoc iális kö rülmény figye

lembe vételéve l megá llapított, a műtétet el rendel ő szakorvosi 

döntés indokolt ságá t a későbbi szövettani feldolgo zás C l 1. 

hiszto lóg iai leletére alapozva nem szabad megkérdőjelezni . 

BODÓ MIKLÓS DR. A C IN 1. szöve ttani eredményt (eny he 

dysplas ia) biológiai szempo ntból negatívnak , a rákmegelőzés 

szempontjábó l pozitívnak ta11om. A statisztikai analízisben a 

pozitívak közé ke ll soro lni. 

BORSOS ANTAL DR. Igen, po zitívnak tartjuk , és meggyőző

désünk, hogy ezze l a betegnek is jobbat teszünk, mi ntha feles

leges beavat kozás t nyugt ázva engednénk útjára. Igaz, hogy a 

CfN I. ese tek többsége spontán regrcdiá l, dc azt nem szabad 

elfe lejte nünk , hogy Magyaro rszágo n még távol áll unk a „túl

szűréstől". Sok C IN I. esetet kell még „fe les legesen" keze l

nünk ahhoz , hogy a még orvos t se m láto tt „ka llódó" C IN III. 

és invazív esetek is fontosnak érezzék a rákszűrő vizsgá latot. 

Ha nálunk is 70%-os lenne a 20- 65 éves nők átszű rtségc, mint 

pl. Nagy-Britanniába n, akkor más lenne a vé leményünk. 

KÁDÁR ANNA DR. A dysplasia foka jó kenet esetében megad

ható. A kenet a lapján C IN 1.-et nem tekintj ük műtéti ind iká

ciónak, mindö ssze szoros kontro llt igényel. 

KOVÁCS LÁSZLÓ DR. Ige n. Ismé telte n kóros cito lógia a lapjá n 

indikált mtítét jogosságát a negat ív hisztológiai lelet (a C IN 1.
et annak tartom) alapján nem minősíthetjük indokola tlannak. 

kintette l azonban a maga s fokú regres sz iós rátára és prog

ressz ió esetén is a várhat óan hosszú lefo lyási időre, ilyen ese

tekbe n a műtét termé szetesen a beteg életkorát is figyelembe 

véve általában nem indoko lt. Tudjuk , hogy a HPV-C IN 1. lae

siók a t inédzser korosztá lyt, a HSIL a 28- 35 éves koro sztá lyt, 

míg az invasiv rákok az e felet ti é letkorba tartozó csoportokat 

érintik . 

MILYEN MEGOLDÁST LÁT ARRA, HOGY A CITOLÓGIAI NEGATÍV 

KOLPOSZKÓPO S ATYPIA MIATT FELESLEGESEN VÉGZETT MŰTÉTEK 

SZÁMÁT CSÖKKENTENI LEHESSEN? 

BERBIK ISTVÁN DR. Mul ticentr ikus randomizált kl inikai epi

demiológiai össze hasonlító vizsgá latok sze rvezésé t, kivite

lezését, az eredmények meta analí zisé re támaszkodó eviden

ciák széleskörű publiká lását , a bizo ny ítékokra alapozott 

orvoslás térnye rését. Közelebbről önmérsékletet , önkritikát a 

könnyen e lvégezhető loop-technika vonatkozásában, a 

magá nrendelé sek megfelelő sza km ai felügye letét. A HBC s

érdeke lt finans zírozás i rends ze r gyöke res megvá ltoztatásást. 

Ettő l függe tlenül az a vélemé nyem , hogy citológia i nega tív 

kolposzkópos atypia miatt nem nevezhető fele leges nek a por

tión végzett rehabil itációs mego ldás, és a ko lposzkópos aty

pia miatt társin dikációja is lehet egy méheltávolításnak . 

BODÓ MIKLÓS DR. Ha a c itológia negatí v, kolposzkópos aty

pia van, a műtét elvégzése nem feles leges. 

BORSOS ANTAL DR. A megold ást az ilyen indikác iójú műtétek 

invazivitásának csökkentésében látjuk. Azokban az o rszágok 

ban , aho l a c itopa to lógiai vizsgálat minőségi kontro llja igen 

szoros, ott a kolpo szkópo s vizsgá latra csak kóros citológia 

ese tén kerülh et sor. Mag yarors zágon azo nban ele ngedhete tlen 

a kolpo sz kópo s vizsgá lat, mert a c ito lógiát hatékonyan 

egész íti ki . Minden nőgyógyásznak jelentős kolposzkópos 

gyako rlata van, és az alapellátást - szű rést - is nőgyógyász 

szakorvoso k végz ik. A citológ iával sze mben jelentős el őnyt 

ad a kolposzkópos vizsgá lat számára az, hogy ennek során a 

UNGÁR LÁSZLÓ DR. Ha bizto s lennék abban, hogy C l 1. szö- vélemé nya lkotás t befolyá so ló k i egészítő infon náci ók sokasá-

vetta ni eredm ényt ad egy műtét, úgy azt nem végezném cl. 

Nem hiszem, hogy ilye n szöve ttani e ltérés eseté n a betegnek 

a műtéttel használtunk. A vizsgá ló arró l azonban meggyőződ

het, hogy diagnosztik us téve dés nem történt, amiko r mfüétet 

indi kált , mert a hámelvá ltozás létezett, és di agnoszt ikájá ban a 

lehetséges legmegbízhatóbb mód szer a lkalmazása nem vo lt 
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ga áll rende lkezés re. 

KÁDÁR ANNA DR. Ezen műtéteknek - szerintünk - sz intén 

anyagi okai vanna k, ebbe nem nagyon sze retné nk belemé

lyed ni. Egy összeszoko tt team esetében, aho l a cito lóg us! 

konziliárius partnerne k tekintik , nem holmi autom atának , és 
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adn ak vé lemé nyére, va lami nt egyéb nem motivá lja a nőgyó

gyász t a műtétre, nagyon nagy mértékben leszo rítha tó lenne a 

feles leges műtétek szá ma. 

KOVÁ CS LÁSZLÓ DR. Citológ ia ismétlé se (iroda lmi adatok 

alapján a Po lar Probe alka lmazása, de saját tapaszta latunk e 

tére n nincs). 

A mél111.1·akráks::ürés s::akmai kérdései 

UNGÁR LÁSZLÓ DR. Azt tudju k a nem zetközi felmérésekből , 

hogy a citológ iai szfüés 3 éven te végezve egy lakosságcsoport 

méhnya krákkockázat:át a sz(írésse l elérhető opt imá lis sz intre 

csö kkenti. Feltételezhető ennek alapján , hogy a cito lóg iai 

szűrés, ha nem mutatta az e lvá ltozást egy adott időpontban, 

három éve n belül ismételve nagy valószínűségge l mé g gyó 

gy ítható elváltozást jel ezne. 

UNGÁR LÁSZLÓ DR. A kolposzkópiát , mint szűrőmódszert VASS LÁSZLÓ DR. A Cl l. és C IN 11. esetében a megelőző 
csak ott ajánlanám , aho l ez nem szűkíti a szűrési kapac itást. A 

nemzetköz i gyakor latban ná lunk fejlettebb országok sem en

gedh etik meg mag uknak , hogy a méhn yaksz füést a ko lposz

kóp alka lmazásá hoz kössék. 

VASS LÁSZLÓ DR. A mego ldás egyérte lmííen a c ito lóg iai vizs

gálatok minőségb iztosításának , így a vizsgá latok minőségé

nek fokozása. 

c ito lóg iai negati vitás, a cito lógia i vizsgá lat elégte lenségé t 

je lz i, és a korrekt hisztológ iai diagnózis vona tkozásában 

irrel evá ns. Az alacso ny és magas rizi kócsopo 1tú rákmegelőző 

mo rfo lóg iai e lváltozáso k (LS IL és HSIL) között a különbség 

ép pen az, hogy az utób bi onko lógiai „potenc iája" lényege se n 

magasa bb. Az anamnézis ismeretébe n az elvá ltozá sok c ito ló

g iailag a megfelelő minőségbiztosított formában elvégzett 

vizsgálatokkal jól kontro llálhatók , sőt mivel eze n elváltozá sok 

minde gy ike HPV-infect ióh oz társu l, az a lacsony , illetve 

HOGYAN ÍTÉLI MEG CITOLÓGIAI NEGATÍV CIN 1. ÉS II. ONKO- mag as rizikó t képviselő HP V tip izá lás is seg íti az onko lóg iai 

LÓGtAI POTENCIÁLJÁT , MÁ S SZÓVAL Ml A KOCKÁZATA ANNAK , teendők megha tározását. 

HOGY BELŐLÜK KEZELÉS NÉLKÜL RÁK KELETKEZNE? ELKÉPZELÉSE 

SZERINT EZEK KÖZÜL AZOKAT , AMELYEK SPONTÁN NEM CITOLÓGIAI NEGATÍV KOLPOSZKÓPOS ATYPIA MIATT VÉGZETT 

GYÓGYULNAK , HANEM PROGREDIÁLNAK , AZ EGY ÉS KÉT ÉV MŰTÉTEK HÁNY SZÁZALÉKÁBAN VÁRHATÓ CIN Ill. ÉS INVAZÍV 

MÚLVA VÉGZETT CITOLÓGIA HÁNY SZÁZALÉKBAN ISMERNÉ FEL? MÉHNYAKRÁK? 

BERBIK ISTVÁN DR. A C l 1. és 11. onko lógiai potenciá lja a 

sze mélyese n ér intett családtago k, ba rátok esetébe n mind ig 

j óva l maga sa bb , mint mások ese tébe n. Amúg y a prog ressz ió 

fe lisme résében valószí n(íleg nem az egy-két év múl va végzett 

citológ iára a lapoz nék , mivel nem lennék nyugo dt , és hama-

BERBIK ISTVÁN DR. Elenyésző száza lékban. 

BODÓ MIKLÓS DR. 10% -ban. 

BORSOS ANTAL DR. Szoros minőség i kontro ll mellett keve-
rabb vissza rendelném a pácienst. sebb mint 1 %-ban . 

BO DÓ MIKLÓS DR. C IN 1. és 11. sz övetta ni diagnózisnál a ne- KÁDÁR AN NA DR. Jó kenetvéte li tec hnika és megfelel ő scree-

gat ív c ito lóg ia e llenére (a felsz íni hám könnyen lepuszt ul!) az nelés eset ében ez mind össze ez relék ben mérhető. 

o nko lógiai pro gressz ió lehetősége 50% -os. Köve tésük min

denképpen sz ükséges . 

BORSOS ANTAL DR. A 10. kérdé shez hason lóan nem érezz ük 

szü kséges nek azt, hog y a je len leg i hazai körül mé nyek között 

erről spekulatí v fonnában alkoss unk vé leményt. Az újzélandi 

Green példája a Lancetbe n tette világszerte egyértelművé azt , 

hogy a rákmege lőző állapot hosszú távú pas sz ív nyomon

köve tése veszélyes és et ikátlan . 

KÁDÁR ANNA DR. Egyes országo kban, pl. Své dor szágba n, 

KOVÁCS LÁSZLÓ DR. Talán 15% körül. 

UNGÁR LÁSZLÓ DR. em várnék megha tározó ará nyt. Nem 

ismerek a kolposzkópos méhnyakszűrést alátámasztó, a tu

morc itológiai szíírésnél szignifi kánsan jo bb eredm ényeket 

mu tató pro spekt ív randomi zá lt klinikai kí sér letről ada tot . Per

sze ez nem je leni azt, hogy a gya kor ló nőgyógyászok praxi

sában ne lenne egy-egy eset , aho l a kolposz kópia a lkamazása 

je lentette az időben felállított diagnóz is lehetőségét. 

nem tek intik m(ítéti indi kációna k ezeket a kora i e lváltozáso- VASS LÁSZLÓ DR. Citológ iai negativi tás ko lposzkópos atypi a 

kat, szo ros c itológ iai kont rol lt javaso lnak, melynek sorá n a mellett olyan míítétet elv ileg , amelyben CIN lll és invas iv 

progresszió igen nagy száza lékban fel ismerhető, ekkor végz ik méhn yak rák az ered mény; csak ham is negatív citológiai vizs-

el a míítét et. gá lat nyo mán eredm ényez het. Haza i . gyakorla tun kban 

KOVÁCS LÁSZLÓ DR. C IN 1.: 40%, C IN II.: 60- 75% . 
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ismerete im szerin t, ez 17- 19%-ra tehető, irreá lisa n maga s 

frekve nciájú esemény. 
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Bc'is:e P és a rés=n·ew'ik 

A FENTIEK ISMERETÉBEN MILYEN ELŐNYEIT ÉS HÁTRÁNYAIT LÁT

JA A KOLPOSZKÓPOS VIZSGÁLATNAK MINT SZŰRŐ MÓDSZERNEK? 

BERBIK ISTVÁN DR. A ko lposzkópos vizsgá lat szűrésre (értsd 

tömegszűrés) nem alkalma s mód sze r, tehát nem szűrőmód

szer. A ko lposzkópos vizsgá lat a nőgyógyászat i sza korvos i 

vizsgá lat nagyon fontos, eszközös része , alkalmazni minden 

szakorvosnak tudni a ke ll, de a látot t kép értékelése a gyako r

lattó l, az op tika minőségéről igen jelentősen függ. Kolp osz

kópos leletezésre soha nem volt és nem lesz egyforma tehet

ség( í a szülész-nőgyógyász szako rvos i gárda, még futurisz

tikus co mput eres képanalizáló technológiával sem. Megbíz

hatóan reproduká lható, magas diagnoszt ikus bizto nság ú ko l

pos zkópos leleteket csa k igen képze tt sza kembe r, jó eszköz 

birto kában tud produkáln i. Ezért a citológiai lelet is és minden 

egyé b körülmény mérlegelé se mindig szükséges lesz a terá

piás döntés meg hozatalá hoz. Biztosra vehető, hogy hazá nk

ban a kolposzkópos diagnos ztika szí nvona la roml ik az esz kö

zö k (optikák, fényforrások) elöregedése miatt. Az új sza kor

vosi gene ráció nem tanul meg rendesen látni. Jusso n az olvasó 

eszébe, ha kipróbá lásra beállítanak valahol egy márká s készü

léket, szi nte úgy érezzük, hogy hályogtól szaba dultunk meg. 

Ezért elégtelen mego ldás az is, ha egy intézményben a több 

öreg kolposzkóp köz ül csak egyet s ikerül jobbra cseré lni. Van 

mit tenni tehát nemc sak a citológiai, hanem a kolp oszkópos 

fronton is, mert a vizsgá lat pozitív és negatív találati biztonsá

ga egya ránt romlik, az ambuláns műtéti mód szerek könnyebb 

hozzáférhetősége pedig terápiás abusus hoz vezet( ett). 

BODÓ MIKLÓS DR. Az alap szűrőmódszer a cito lógia, a ko l

poszkópia adott feltételek és lehetőségek eseté n kiegészítő 

szűrővizsgálatként felmerül. Ehhez azonban intenzív képzés 

szükséges (megíté lésem és tapaszta latom szeri nt a nőgyó

gyászok 50%-a nem ért kellő szi nten a kolposzkó piához). 

BORSOS ANTAL DR. E l őnyök: szé les körbe n rendelkezésre ál l, 

tradicioná lisan nagy hazai gyakor lat, maga s szenz itivitás és 

speci fícitá s. Hátrányok: magas interobserver varia ncia, ered

mén ye befolyásolja a citológi ai eredmény t. 

KÁDÁR ANNA DR. A citológiai vizsgálatokat nag yság renddel 

fontosabb nak és informatívabbnak tartjuk, mint a ko lposzkó

pos vizsgálatot. Ezt Intézetünk sokéves szövetta ni anyaga 

egyértelműen alátámasztja. 

KOVÁCS LÁSZLÓ DR. A két módszer, a ko lposzkópia és a cito

lógia együttes alkalmazása a szűrést an nyiban teszi eredmé

nyese bbé , hogy mindkettő egyszerre feltehetően nem ad téves 

negatív eredmén yt, az egymás tó l eltérő eredmények ped ig 

legalább a vizsgá latok megismét lése révén fenntartjá k a ko

rábbi tisztázás igényét. 

UNGÁR LÁSZLÓ DR. A kolposzkópia mint szűrőmódszer rend

kívül drága, eszköz- és sza kemberigényes, így közvetve a 
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szűrési kapacit ást, a lehetséges szűrőhelyek szá mát, a lehet

séges mintavevő sze mé lyek számát ott csökken theti , ahol a 

legnagyo bb szükség lenne az átszűrtség javítására. A ko l

poszkó piához kötött méhnyaks zGrés gyako rlat a ezeken a 

területe ken kifejezette n káros lehet, illetve ext rém esete kbe n a 

jelen legi szo morú méhnyak rákhelyzet egyik fenntartó ténye

zőjévé válhat. A kolpos zkópnak , ahol a lehetőségek erre nem 

adottak, a sziírés minimumfeltétel e i ből való kivonása közve

tett módon a méhnyakrákos halálozás csökkenéséhez vezetne 

Magya rországo n. A kolposzkópiában alulképzett és a j elenle 

g i szakmai elváráso kon keresztü l az alka lmazásra kén yszerí

tett ko llégák biztonságra törekvő igyekezete pedig fölös lege

sen végzett méhnyakm(ítétek indikációját je lent heti. Össze

fog lalóa n, a kolposzkóp, ahol elérhető és képzett kézben a 

gya korlat része, fe l tehetően javítja a méhnyakszűrés minősé

gét. Ahol a feltétele i nem adottak, és a méhnyakszűrés azért 

nem ér el a lakosság egy részéhez , mert ez a feltéte l nem tel

jes íthető, kifejezetten káros feltétel lé vá lhat. 

VASS LÁSZLÓ DR. A ko lposzkópos vizsgá lat szűrőmódszer

ként való alkalmazásának hátránya drága sága , előnye megfe

lelő gyako rlatta l a cito lóg iai vizsgálat kiegészítéseképpen a 

két vizsgá lat együtt lényegesen magasabb hatá sfoka, mint 

bármel yiké önmagában. Hazánkban a vizsgálat magas kö lt

séghán yada je lentősen csökken azálta l, hogy a kolposzkópos 

mG-szerhá lóza t és kolpo szkópos diagnosztikai képzés az 

utóbbi 40 esztendőben folyamatosan jelen van (nem kell mű

sze reket vásá rolni, a kolpo szkópos sza kemb er nem „ritka ma

dár"). Az ország ezirá nyú lehetséges előnyét kizárólag cos t -

benefít számításokra alapozottan nem kihaszná lni, gazdasági lag 

is hely-telen lenne. Kétség te len ugyanakkor, hogy cervix rák

szGrés teljes hiányában a citológiai módszer jó minőségű be

vezetése önmagában elegendőnek látszik, a kolposzkópos mód

szer kiegészítő bevezeté se a sz (írést irreá lisan megdrágítja. 

CSEH IMRE DR. Az Egészségügyi Világszervezet és a Nem

zetkö zi Rákel lenes Unió szigorú feltéte lrendszeren alapuló 

ajánlása sze rint szerve zett lakosság i szűrési program végre

hajtása jelen leg két területen indokolt: 1. méhnyakrákszűrés 

scjtv izsgá latta l (c ito lógiai ccrvixszűrés 25 és 65 év között); 2. 

emlőszűrés lágy rész- röntgenvizsgálattal (mammográfia) 

50-65 év között, kété venként ; az emlők fizikális vizsgálata 

szűrővizsgálatra alkalmatlan; az emlők önv izsgálatának érté

ke vitatott. Mind en más sze rvi lokalizáció esetén további bi

zonyításra szorul, ill. nem igazolt a különböző szűrővizsgála

tok hatá sossága . Ma az egyet len praktikus és hatásos tömeg

sz(írő mód sze r az onkocitológiai lelet. 

A jó c ito lógiai diagnózis előfeltétele a jó anyagvé teli mód, 

megfelelő fixálás és festés, valamint a kiértékeléshez szak

mailag megfelelő laborató rium és jól képzett citopato lógusok 

szükségesek. Lényeges, hogy a citológia i vizsgá lat csak egy 
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valószínűséget ad, a vég leges diagnó zist mindig a szövet tani 

vizsgálat eredményezi. A citológ iai mun ka bizo nyos fokú -

sőt egyesek szer int - legfőbb minőségi konrollja a citológ iai 

és szövetta ni leletek egy beesése. Ebből a sze mpontbó l a Be

thesda-k lasszifikáció - mely elsősorban a citológia i elváltozá

sok leír ását szo lgálja - mindenképpen előrelépést j elent. A 

Bcthe sda-re ndszer le író módszer , javítja a cito lóg iai munka 

összehasonlítható ság át, segíti a patol óg iai, epidemio lóg iai és 

biológi ai kutatásokat, eme llett nem zeti és nemzetközi stat isz

tikai e lem zéseket , összehaso nl ításokat tesz lehetővé. Alkal

ma zása tehát feltétlenül indoko lt, azzal a kiegé sz ítésse l, hogy 

a citológu s továbbra is adja meg a Papanico laou nevezé ktan 

sze rinti Pap-értéket is. 

Aj ó citológiai diagnó zis számo s tényezőtől függ. Annak a ve

szé lye , hogy akárcsak egy esetbe n is e l őfordu l elné zet t, ros z

sz ul vé leményezett ese t, minden cito lógust és nőgyógyászt 

fenyeget. Té ves (fa ls) nega tív és pozitív esetekke l mindig szá

molni kell. A minőség-ellenőrzés és -biztos ítás cé lja éppen 

ezen fals negatív és poz itív ese tek szá mána k a csök kenté se. 

A citológ ia i kenet ek vizsgálatá nak be vezetése óta a kenetek és 

a szöve ttani anyagmintá k össze haso nl ítása a minőségi kont

rollt jelentette. A jó minőségi kontroll érdekében sz ükség es, 

hogy a citológiai é rtékelés nél a citológ us ismerje a betegné l 

végzett ko lposzkópos vizsg álat e redményét. A minőségbiz

tosítás másik módszere a negatív c ito lógiai le lete k újra 

A méhnyakráksdíri:s s=akmai kérdései 

Ennek e llenére a kolposzkópia fontos és póto lhatat lan vizs

gá lóe ljárás. Klin ika ilag opt imá lis vizsgá lómóds zer mind a 

cc rvixca rci noma elő- és kora i stád ium ainak felisme résére, 

mind a vag inán és a vulván fellépő, túl nyomóan jó indulatú 

e lvá ltozáso k d iagno sztikájá ban. A kolpos zkópia és a citológia 

nem egy mást helyettesítő, nem egymással konkurál ó, hanem 

egymást kiegészítő vizsgá lóe ljárá s, és mint vizsgá lóm ódsze r, 

a ci to lógiára a lapozott szűrőprogramok időszakában is a lkal 

mazá sa feltéte lenü l korszerű és szükséges . 

Annak elle nére , hogy morfo lóg iai lag meglehetős pon tosság

gal defin iá lhatj uk a méhn yak rákmege l őző állapota it (CIN 

1- 111., illetve dy spla sia kü lönböző fo rmá i). ma lehetet len 

prognosz tizáln i ezek b iológ iai visel kedését. Az kétségtele n

nek látszi k, hogy az in situ ca rcinoma irreverzíbi lis el vá ltozás, 

és ezek nagy része invas ivvá vá lik egy bizo nyos idő után , dc 

nem tudjuk ma még megmondani , hogy mennyi idő sz üksége s 

a malignu s átala kuláshoz. A dysp las iák (CrN 1- 111.) prog

ressz iójának gyakoriságáró l sok e llentmo ndó véle mén y áll 

rende lkezésre. Ma úgy tűnik, hog y az enyhe fokú dysp lasiák 

(C IN 1.) 10- 16%-a fej lődik tovább. a súlyos dysp lasiák (C IN 

111.) pedig több mint 50%- a. Ma ninc s o lyan módszer, mel y 

megmondja , hogy mely ik dys plasia fejlőd ik az invasio irán yá

ba, és mel yik fej l ődik vissz a. Ezért fontos minden dy sp lasiát 

vagy keze lni , vagy az eset leges regre ssz ió ig háromhavonként 

nyo mon köve tni. 

szűrése, újra átnézése. Erre kiválóa n a lkal masa k az automa- A kolposzkópos termino lógia nem tartalma z patológi a i dia g-

ti zá lt képalkotó kiértékelő mikroszkópok. A téves dia gnóz iso k nózist, se m et iológiai tényezőt. Az atypia (a kérdő íven is ez 

legfőbb oka a rossz mintavétel; ninc senek megfele lő laphám- szerepel) sejttani - szöve ttani fogalo m . Ez a vizsgá lóe ljárás 

és cc rvica lis sejtek a kene tben, kevés a kóros sejt, sejt szegé ny nem alkalm as a folyamatok sejtszi ntű, illetve a te1:jedés 

a kenet és sok a gy ulladásos elem. Az egyik leghatékonyabb mél ység i me gíté lésére , és ugya ncsak nem alkalm as az intra-

minőségi kontroll e ljá rás so kak sze rint a c itológ iai és hisz- ccrvicalis folymato k kimut atására. Ezé rt az eljárás tól várha tó 

tológ iai eredm ények összevetése, a c itológ iai ken etek felü l- info rmációtartal om - sem spcc ific itását , sem sze nzitivitását 

vizsgá lata és a vitás esetek konferencia jellegű megbeszé lése. tekint ve - nem fe lel meg a szűrővizsgá lattól elvárható 

követe lmén yek nek. A citológiai vizsgálat mellett alkal ma::va, 

A kolposzkópos vizsgá lat sze rves része a ce rvixszGrésnek. a1111ak hatékonyságát azonban nagy111értékhe11 .fokozza és 

Tömeges szű résre a kolposzkóp részben anyag i okok, rész ben al ka lmazása mindenképpen szükséges. Segítséget nyújt a 

szemé lyi fe ltéte lek hiánya, va lamint időigényessége miatt gya nús kene tek interpretációjáná l és seg ít a cél zot t biop s ia 

nem a lkalmas. A VII. Ce rvixpatol óg iai és Kolposzkó pos (conisatio a lapjának) hel yének megha tározásá ban . A diag-

Világkongresszuson elfogadott és világsze rte használatra nosztikus gyako rla tban a ko lposz kópia orientá ló jellegű. 

ajánl ott nómenklatú ra nem tarta lma z diag nóz ist és etiológ iai va lószínűsíti a fenná lló hámel vá ltozás jellegét, de önmag ában 

tényezőket. Az új nóm enklat úra le író jellegű. Leszögez i, hogy minősíteni nem képes. Nem inform ál a kórfo lya mat mélységi 

kolp osz kópos meg íté lés hiányos abban az esetben is, ha a kitc1jcdéséről , vala mint az intraccrvicalis hámelvált ozásokró l. 

laphá m- henger hám határ nem látható. A ko lposzkóp os vizs-

gá lat so rán a hámelváltozás minőségére bizonyos mé11ék ig 

vissza következ tethetünk. Amen nyiben a lap hám- henger hám 

határ kolposzkóposan lát ható, a v izsgá latta l az intra ce rvic a lis 

terjedés is kizárha tó. A háme lváltozáso kban láthat ó erek meg

figye lésébe n is értékes segítsége t ad. Azt a sz ükséges bizton

ságot azo nban, ame ly a portio hám e lvá ltozása inak - nem 

beszé lve az intra cerv ica lis folyamatokról - biztos felismeré

sé hez és keze lésé hez sz ükséges, a ko lposzkóp ia nem éri cl. 
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SZABÓ ISTVÁN DR. A rosszi ndul atú dagana tos megbetege

dése k incidenciájának a növe kedése vi lágsz erte megfigye l

hető . Sajnos ez a női nemi sze rvi tum oro kra is érvényes. Az 

e lmúlt 30 évben a pctc fésze krák ok előfordulása 2-sze resé re, 

az endomet rium carcinom áké 3-4-sze resére emelkedett, míg a 

méhnyakrákos betegek szá ma alig vá ltozott. Hazá nkban az 

1950-es éve k e lején kezdődött el a méhnya krákok szűrő-
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megelőző vizsgá lata, 198 1-ben indul t az ún. cer v ixprog ram. 

Ennek e llen ére a méhnya krák e lőfordu l ása az össz lakoss ág

hoz viszo nyítva még mindig 25-27 százez re lék, ami éve nként 

mint egy 1300- 1400 új meg beteg ed és t je lent. Ez ann ál is in

kább meglepő, mert az Egyes ült Á llam okban a tömeges szűrő
v izsgá latok beveze téséve l az e lmúlt 30 év so rán sikerült a cer

vixca rc inoma előfordulását 24 százezrelékrő l 8 száz ezre lékre 

reduk á lni , ami a hal á lozás 70%-os csök kenésé t eredm ényez te. 

A méhnya kráknak kora i tünete nin cs, ezé rt nagy jelentősége 

va n a megelőzésnek. A ko ra i fe lisme rés be n forrad a lmi vá l

tozást hozo tt a Hinse/mann á lta l 1927- ben bevezetett kol

poszkópos, ill . Papa nicolaou ( 1943) c ito lóg iai módszere. A 

ke netvéte l és értéke lésé nek az e lterje dése egy időre kissé hát

térbe is szo rítot ta a kolposz kópos vizsgá lato kat, jó llehet, a 

c ito lógia sem te ljese n megb ízható módsze r. A fals neg at ív 

c itológ iai leletek a ránya 3- 5%. Ennek csö kkentése egy adott 

c ito lóg iai labor te rületén egységes ke netvéte li eszk özö k a lka l

mazásától, a he lyes technik a oktatásától és hasz ná latátó l, 

fokozott minőség-ellenőrzéstő l vá rható. 

Célszerű lenne a Bet hesda-k lassz ifik ác ió a lka lmazása , de erre 

a nőgyógyászok nagy részé t meg ke llene taní tani , mi ve l fő

ké nt a Papan ico lao u-beosztást isme rik. Az ún . ,,véko nyréteg" 

módsze r is hasz nos nak tűnik , de ké rdéses, hogy a mind ennapi 

gya kor lat ban menny ire te rje dne e l. Az automat a c itológ ia i 

vizsgá latok viszo nt nagyon drágá k és nem annyira spec ifi

kusa k. 

A c ito lóg iai vizsgá lómódszer töké letes ítése és a sz igo rúbb 

minőségi kontro ll e llenére ész le lt fa ls ne ga tí v le letek miatt 

m ind enképpe n szükséges a ko lposz kópos vizsgá lat e lvégzése 

is . A ké t mó dsze r egy üttes alk a lmazásáv al a téve dése k a ránya 

mi nimá lisra csökkenthető. 

A ko lposzkópos vizsgá lat nak te rm ész etesen megv ann ak a 

ko rláta i. Tapasz ta lt sza kemb er kezébe n ige n érté kes és pontos 

felvilágos ítás t ad ugya n a port io felsz ínén lévő e lvá ltozá 

sok ró l, de intracerv ica lis folya mato k nem vizsgá lhatók, és a 

megfele lő ko lposzkópos ismeretek, ill. a kellő gya kor lat hiá

nya meg növeli a fa ls nega tív le letek a rányá t. Pozi tí v c ito lóg iai 
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lelet me llett a fals nega tív ko lposz kópos kép a ránya mi ntegy 

5- 10%, míg fordít ott ese tben norm á lis ke net és ko lposz kópos 

aty pia mi att végze tt co nisa t iók 2-5%-ába n a szöve ttan i vizs

gá lat nem mutat C l -e lvá ltozás t. A ko lposzkó pos atypia mi att 

feles legese n végzett műtétek szá mán ak a csökke nése a meta

phy lax istól, a rend sze res pra eblasto más go ndozástól, a minő

ség fokoz atos jav ításá tó l vá rható. 

Tekint ette l arra, hogy a vizsgá latok so rán a szub j ekt ív ténye

zőt te ljese n kiik ta tni nem lehet, és a lakosság je lentős része 

rendsze res ellenőrzésre ne m já r, utó lagosan a műtét indokolt

sága CIN 1. szöve ttan i lelet ese tén sem kérdőjelezhető meg. 

Inkább végezz ünk ilyen esete kben műtétet, mint hogy egy 

súlyos dysp lasiát vagy invas iv ca rc inomát elnézzü nk . Súlyos 

kolposz kópos hámelvá ltozás no rm ális c itológia i lelette l vagy 

ép portio mellett P. IV., P. V-ös kene t esetén a műtéti indikác ió 

fe lá llítása nem ké rdéses. Leg nehezebb a dö ntés az ismételten 

P. III-as kenetek és az enyhe fokú ko lposzkópos atyp iák ese

te ibe n. I lye nkor a ta pasztalt szake mber judíciuma , a beteg 

együttműködése, a ci tológiai, ill . a ko lposzkópos vizsgáló

módsze r minősége sza bja meg a teendőket. 

Összefog la lva mind a cito lógia, m ind a ko lposz kópia é rtékes 

di agnosz tikus módszer, de csa k a kettő egy üttes al ka lma 

zásá tól, a megfel e l ő minőség-biztosításától várhatjuk, hogy a 

minim álisra csö kken a téve dések ará nya. A két módsze rt egy

más tól elvá lasz tani nem lehet, ne m vé let len, hogy a Szakmai 

K ollég ium a kol poszkóp meg létét, ill. haszná latá t a nőgyó

gyásza ti rendelők egy ik min imumf e lté te leké nt szab ta. 

BEZÁRÁS A meg hívó köszö netét feje z i ki min dazo knak, akik 

e lfogadt ák a meg hí vás t , és megosztottá k vel ün k go ndo

lata ikat . Meggyőződése, hogy a nyájas beszé lgetés min da ny

nyiunk épü lésére szo lgál. A követ kezte tések levo násá t az 

O lvasó ra bízza. Bíz ik továbbá abba n, hogy a jövőben a meg

hívott ak mind egy ike rész t vesz a nyáj as beszé lgetése kbe n, 

megosz tva velünk nagy tud ását és több évt izedes tapasz talatá t 

a sza km a e l őrevi te le, a ko llégák országos szintű képzése és 

min de nek el őtt a betegek jo bb gyógy ítása érdekében. A je len 

kérdése kre öt meg hívo ttól ne m kap tunk vá laszt. 

1997 N,1g_w,gyás:ati Onkológia / . 45 54 




