
 

III./9.4. Méhnyak daganatai
Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc

Jelen fejezetünk során a méhnyak daganatai közül a méhnyak
rosszindulatú daganatai kerülnek tárgyalásra. Az esetbemutatás
kapcsán végig járjuk az aetiológiai, diagnosztikai és therápiás
jellegzetességeket.
A fejezet elsajátításával komplex képet kaphat az olvasó a
méhnyakrákról és megfelelő módon tudja hasznosítani a
megszerzett tudást.

Bevezetés
A méhnyak, a cervix uteri, nem csak anatómiai, hanem onkológiai
szempontból is elkülönítendő a méh corpusától. A cervix daganatok
kiindulhatnak a méhszáj felszínén a portio laphámjából ill. ectopiás
mirigyhámjából vagy az endocervicalis hengerhámból illetve az
endocervix ectopiás laphámjából. A daganatok 85-88 %-a a laphám-
hengerhám találkozásánál, azaz a squamo-columnaris junctio környékén
keletkezik. Leggyakrabban a 35-60 éves korban fordul elő, de egyre
növekszik a 30 év alattiak aránya. Magyarországon a méhnyak
rosszindulatú daganata a malignus nőgyógyászati megbetegedések között
az emlőrák és az endometrium carcinoma után a harmadik helyen áll. A
cervix daganat előfordulása Magyarországon 25-27 százezrelék, így
évente mintegy 1300-1400 megbetegedéssel kell számolni. A tömeges
szűrővizsgálatok bevezetésével az elmúlt évek során a cervixcarcinoma
incidenciáját sikerült redukálni, de Magyarországon még így is elmaradás
figyelhető meg a fejlett országokhoz képest, ahol jellemző, hogy a
méhnyakrákos/méhtestrákos esetek aránya kisebb, mint egy.
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A.) Panaszok
A 34 éves nőbeteg nőgyógyászati szűrővizsgálat miatt jelentkezik
vizsgálatra, elmondja továbbá, hogy terhességet szeretne a közeljövőben.
Kb. 5 éve járt utoljára nőgyógyásznál. Különösebb panasza nincsen,
hüvelyi folyás időnként előfordult, de általában néhány nap után spontán
szűnik. Egy alkalommal szex után pecsételő postcoitalis vérzést észlelt, de
a vérzés hamar megszűnt, ezért emiatt nem ment orvoshoz.



A méhnyakrákot a
HPV okozza!

A méhnyakrákot a HPV (Humán Papilloma Vírus) okozza, daganat sokáig
tünetmentes lehet. A szexuálisan terjedő HPV infectiót többnyire
panaszmentesség jellemzi, esetleg bővebb hüvelyváladék és ennek a
felülfertőződése esetén hüvelygyulladás tünetei kísérhetik, de a többség
csak előrehaladott állapotban észlel tüneteket.

A humán papilloma vírus képe látható az 1. ábrán.

B.) Anamnézis
Az anamnézis felvétele során kiderül, hogy a nőbetegnek négy terhesség
megszakítása volt, még nem szült. 17 éves kora óta dohányzik, naponta kb.
10 szálat szív. Alkoholt főként hétvégenként fogyaszt. Családjában
említésre méltó betegség nem volt. Családjával lakik, rossz szociális
körülmények között él

A méhnyakrákot praecancerosus állapotok – CIN (cervicalis
intraepithelialis neoplasia) előzhetik meg, melyet a HPV (humán
papilloma vírus) fertőzés okoz. A cervicalis intraepithelialis neoplasia a
membrana basalist áttörve carcinomává fejlődhet.

A HPV fertőzésnek
melyek a hajlamosító
tényezői?

A sexuális úton terjedő Human Papilloma Víruson (HPV) kívül az
anamnesisben szereplő promiszkuitás, rossz szociális viszonyok sok
szülés/abortusz, dohányzás, rossz higiénés körülmények mind
méhnyakrákra hajlamosító tényezők.

A HPV-nek több altípusa ismeretes, de közülük csak a magas
onkogenitásúak (16, 18, 31, 33, 45, stb.) okoznak méhnyakrákot. A vírus
beépül a sejt-genomba, gátolja a suppressor-gének működését, elősegítvén
a malignus transzformációt.

Az alacsony kockázatú HPV a genitális szemölcsökért, condylomákért
felelős.

Milyen kérdéseket
tesz fel a betegnek?



C.) Vizsgálatok
A páciens vizsgálatakor feltűnik az alacsony fokú higiéné és a sovány
testalkat. Bőre száraz, kézfején nikotinra utaló jelek. Hiányos fogazata
van. Hasa puha, betapintható. Kóros rezisztencia/nyomásérzékenység nem
tapintható. A külső genitálékon több apró, a felszínből kiemelkedő
rizsszemnyi condyloma látható. A mozgatásra érzékeny portio
folytatásában rendes nagy uterus, szabad környezet tapintható. Douglas
szabad, nem ledomborított. Rectovaginális vizsgálattal eltérést nem
tapintunk.

Feltáráskor a hüvelyben kevert típusú fluor. A portión kolposcoppal atypia
ábrázolódik. Ecetsavval pozitív hám, tagoltság látható. Emellett változó
érkaliber és tócsaképződés is látható. Lugollal ugyanitt negatív hám.
Cytológiai mintavétel és HPV szűrés történik, melynek kapcsán vérzés
indul.

Az alábbi ábrán a cervix cytológiai mintavétele látható (3. ábra)

A hüvely és méhnyak gyulladása miatt a cytológiai eredmény
megérkezéséig antibiotikus és én antimycotikus hüvelykezelést és per os
antibiotikumot indítunk. További fertőzés megelőzése céljából a condom
használatát javasoljuk.

Praeblastomát szabad szemmel nem lehet felismerni, valószínűsíteni a
cytológiai és kolposzkópos vizsgálat alapján lehet. A szűrés a hüvelyi
feltárásból, a portio kolposcopos megtekintéséből és a cervix cytológiai
mintavételből illetve ennek cytopathológus általi leletezéséből áll. A
szekunder preventionak számító szűrést normál esetben évente javasolt
elvégezni fiatal nőknél. Ha a méhnyak kolposzkóppal is épnek látszik,
és/vagy a sejtkenet nem utal kóros elváltozásra, a sejtkenetet elegendő
kétévenként venni. Ha a sejtvizsgálat három egymás utáni alkalommal
negatív súlyos elváltozás kialakulása három éven belül nem valószínű,
ezért a háromévenkénti sejtkenet vizsgálat teljesen megfelelő. Ha
postmenopausában a kolposzkópia negatív, elegendő a háromévenkénti
kenetvétel.

A méhnyak cytológiai vizsgálatakor mind a méhnyakrák, mind annak
praecancerosus állapotai igen jó hatékonysággal felismerhetők, így
rendszeres (évenkénti) szűrés esetén a betegség még korai, jól gyógyítható
stádiumban kerül felismerésre.

Fontos tudni:

Primer prevencióként egyedülálló az onkológiában a HPV elleni vakcina,
amely optimális körülmények között még a szexuális aktivitás megkezdése
előtt (12-13 éves korosztály!) adva, sikeresen megakadályozhatja a HPV
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infectiót és így a méhnyakrákot.

A páciensnél elvégzett cytológiai eredmény néhány nap múlva érkezik meg,
eredménye: HSIL, CIN III, kóros flóra

A HPV szűrés magas onkogén kockázatú HPV-t igazol.

Cytológiai atypia esetén a portio hámjában jellemzően kóros sejtek
vannak, de a basalmembrán ép. Ezen elváltozások megjelölésére a
legáltalánosabban a cervicalis intraepithelialis neoplasia (CIN) elnevezést
használják. A hám mélységi érintettségétől függően három fokozata van:
CIN I., II., III. A legsúlyosabb CIN III.-ban a hám teljes vastagságát
atípusos sejtek foglalják el, ezért kimeríti az in situ carcinoma fogalmát is.
A basalmembrán még megtartott, de közvetlen invázió előtti állapotnak
felel meg.

Mikor ajánlott a HPV
szűrés és tipizálás?

Jelenleg a Papanicolau-féle beosztást már felváltotta a BETHESDA-
rendszer, amely alapján az elváltozások ún. low grade és high grade
squamosus intraepithelialis laesiókra (Low grade SIL ill. High grade SIL)
oszthatók. Praeblastomára gyanús leletek esetén HPV-szűrés, illetve
tipizálás javasolt.

A cervicális adenocarcinomáknál is megfigyelhetünk rákmegelőző
állapotot.

A 4. ábrán a Bethesda-rendszer szerinti osztályozás olvasható.

D.) Döntés, kezelés
Mivel a cytológiai eredmény kóros lett, további diagnosztikai és egyben
therapiás célból előkészítést követően conisatiot és fractionalt curettage-t
végzünk vénás narkózisban. A tervezett időpontban végzett beavatkozáshoz
vérkép, máj-vesefunkció, vizelet, vércsoport vizsgálatok szükségesek,
melyek birtokában a páciens altatható.

Mi a conisatió
lényege?

A conisatio egy kúp alakú kimetszés a portióból, lényege, hogy tartalmazza
a junctionalis zónát illetve a kolposcoppal atypusosnak vélt területet. 3
napos kórházi observatio után emittálható. Pontos szövettani diagnózis
kizárólag a conisatum részletes hisztológiai feldolgozásával állítható fel.

Az 5. ábra a conisatió lényegét mutatja be.



A páciensnél carcinoma planocellulare portionis uteri, Grade I.
igazolódik, ér-, nyirokérbetörés nem észlelhető. Az eltávolítás a reszekciós
szélt eléri. A méh corpusának kaparéka negatív, a méhüregben malignitás
nem igazolható.

6. ábrán a méhnyakrákok szövettani típusai kerültek felsorolásra.

Melyen prognosztikai
faktorok határozzák
meg a terápia
radikalitását?

Az alacsony differenciáltság, az érbetörés és a nyirokbetörés nagy
kockázatúnak minősítik a daganatot, mind rossz prognosztikai faktorok,
melyek a terápiát a radikalitás irányába módosíthatják.

A daganat propagatioja során potenciálisan beszűri a méhnyak stromáját,
infiltrálja a parametriumokat, befogja az ureter(eke)t, ráterjed a
medencefalra. Ráterjedhet a hüvelyre, hólyagra, végbélre, ritkán a
méhtestre, lymphogén úton a kismedencei regionális nyirokcsomókba,
majd metastatizálhat a para-aorticus nyirokcsomókba. Távoli áttéteket
ritkán okoz.

A stádiumbeosztáshoz további vizsgálatokat, cystoscopiát, rectoscopiát
mellkasröntgent (sze. sigmoideoszkópiát, iv. urographiát), CT és/vagy MR
vizsgálatot, tumormarker vizsgálatokat végzünk. Az MR során az
elváltozás a cervixre korlátozódik, kóros nyirokcsomó nem ábrázolódik, a
kismedencei szervek is tumormentesnek tűnnek. A tumormarker
vizsgálatok (SCC, TPA, TA-4, CEA) nem eléggé specifikusak és nem
alkalmasak szűrőmódszerként sem, így a klinikumban ritkán
használatosak.

A 7. ábra a méhnyakrákok FIGO szerinti stádium besorolását ismerteti.



A daganat kiterjedésétől és a beteg általános állapotától, esetleges egyéb
betegségeitől függően műtét, definitív radioterápia ill. kombinált kezelés
(műtét és radioterápia) vagy kemoirradiatio; recidiváló daganatokban
cytostaticus kezelés végezhető.

Betegünknél onkoteammel történt multidiszciplináris egyeztetést követően
a páciens életkorát és általános állapotát is figyelembe véve
Wertheim-műtét javasolt. A stádiumot és a páciens fertilitási szándékát is
figyelembe véve méhmegtartó Wertheim-műtétet, azaz trachelektómiát
végzünk kismedencei lymphadenectomiával választott időpontban.

A 8. ábrán a kismedencei lymphadenectomia utáni állapotot mutatja.

Műtételmélet

Mi a klasszikus
Wertheim műtét
lényege?

A klasszikus Wertheim-műtét során radikális méheltávolítást és
kismedencei lymphadenectomiát végzünk, a műtét során a méhhel együtt a
paracervicalis kötőszövet és a benne lévő nyirokcsomók is eltávolításra
kerülnek. Wertheim műtét után későbbiekben terhesség uterus hiányában
nem lehetséges.

Korai stádiumú méhnyakrák esetén I/A2, I/B és a nagy kockázatú I/A1
stádiumban még szülni kívánó nőknél végezhető radikális trachelectomia,
nagy kockázatú II/A2, valamint I/B stádiumban kismedencei
lymphadenectomiával kiegészítve. I/A stádiumban a műtét előtt laparoscop
segítségével diagnosztikus célú mintavétel javasolt a pelvicus
nyirokcsomókból. azonban az uterus corpusára történő tumorterjedés igen
kevéssé valószínű, így válogatott esetekben a méhnyak egy hüvelygallérral
és a paracaervicalis kötőszövettel történő eltávolítása ugyanolyan hatékony
terápiát jelent, mint a klasszikus operáció.

A trachelectomiánál is megtörténik a kismedencei nyirokcsomó eltávolítás,
a különbséget a méhtest megtartása és annak a hüvelycsonkra történő
visszavarrása jelenti (9. ábra). Így későbbiekben sikeres terhesség is
kiviselhető, mint azt számos nemzetközi vizsgálat mutatja. Anatómiai



szempontból kiemelendő, hogy utóbbi műtéttípusban mindkét arteria
uterina lekötésre kerül, így az uterus corpusa a vérellátását ezután az
arteria ovaricákon keresztül kapja.

Fentiek alapján a páciensnél radikális trachelectómiát végzünk, melynek
során a kismedencei lymphadenectomiát is elvégezzük. A műtét után a
páciensnél 3 E vvt transzfúzió adására kerül sor a kialakult anaemia miatt.
A korai mobilizálás, a katéterek eltávolítása után a spontán vizelés és
széklet ürítés megindulása után rövid időn elül emittáljuk. Szövettani
eredményéért és kontrollra visszarendeljük.

Előrehaladott állapotban hólyag és rectum érintettség esetén exenteratio
kísérelhető meg jó általános állapotú betegnél.

A végleges hisztológiai eredménnyel 3 hét múlva kontrollvizsgálat történik.
A páciens jó általános állapotban. Panaszmentes. Vérképe javuló
tendenciát mutat. Széklete, vizelet rendben. Sebe pp. gyógyul.

Diagnózis: CARCINOMA (CERVICIS) PORTIONIS UTERI

Stádium: IB1 Grade I., A nyirokcsomók mind negatívak.

Milyen műtéti
megoldások lehetnek
a méhnyakrák
ellátásában?

A méhnyakrákos betegeknél számos műtéti megoldás jön szóba, ezeket a
10. ábrán soroltuk fel.

A sugárkezelés segíti
a gyógyulást!

Méhnyakrák esetén sok esetben sugárkezelés segíti a gyógyulást, a
sugárkezelés stádium függő indikációt a 11. ábrán összegeztük.



Kemoterápia alkalmazható mind praeoperatív/neoadjuváns kezelésként
tumorkisebbítés céljából vagy konkomittáns (radiokemoterápia)
sugárkezelés együtt cisplatinnal. Palliatív kemoterápiaként cisplatin
használatos monoterápiaként vagy kombinációkban.

Az összes méhnyakrákos betegekre vonatkoztatott 5 éves túlélés: 62-67 %,
a stádium függő túlélési mutatók a 12. ábrán lettek feltüntetve.

A rendszeres kontroll
vizsgálatok nagyon
fontosak!

Az utógondozás során kezelt méhnyakrákos betegünket rendszeres
ellenőrizzük kezdetben negyedévente, majd 5 évig félévenként, 5 év után
évenként. A kontroll vizsgálat során fizikális vizsgálatot, szükség esetén
kolposcopiát, a hüvelyboltozatból cytológiai vizsgálatot, HPV vizsgálatot,
ha kiújulás gyanúja merül fel, akkor képalkotó vizsgálatot, tumormarker-
meghatározást kell végezni.

A 13. ábra trachelectomia utáni állapotot mutatja.

E.) Összefoglalás



Elmondhatjuk, hogy a méhnyakrák az első olyan rosszindulatú daganat,
amelynek primer prevenciójaként a gyermekek vakcinációja egyre
elterjedőben van. Remélhetően ez nagymértékben csökkenti a
közeljövőben a cervix malignomák előfordulását. Egyelőre azonban arra
kell felhívni a figyelmet, hogy a náluk idősebb generációkban a rendszeres
cervix cytológiai szűrés kiemelkedő jelentőségű. Mivel a betegség
kiszűrése már rákmegelőző állapotban is hatékonyan működik, a korai
diagnózis és a korai kezelés igen jó prognosztikai tényező.
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