
  

 

Kivizsgálás / Diagnózis 

  

A méhnyakrák diagnózis felállításának első lépése 

1. méhnyakszűrés, mely gyanús eredményt hoz, vagy 

2. panaszok (bűzös hüvelyi váladékozás, mely lehet húslészerű is akár; erős, 

ciklusközi vérzés; együttlét alatt/után jelentkező vérzés; deréktáji fájdalom 

– csak hogy a leggyakoribbakat említsük) esetén a nőgyógyász 

felkeresése. 

  

Lényeges elem a fizikális vizsgálat és a megtekintés (a méhnyak feltárása és 

kolposzkópos megtekintése). 

  

Fizikális vizsgálattal megtapintják a méhnyakat, annak méretét és konzisztenciáját, 

megtapintják a hüvelyboltozatokat és hüvelyfalat és természetesen a méhtestet 

és a kismedencét. A méhnyakrákra gyanús elváltozás esetén fontos az ún. rektális 

vizsgálat, ami a végbélen keresztüli tapintást jelenti. Ezzel lényeges információt 

nyerhetünk a folyamat jelen állásáról, kiterjedéséről. Ezen vizsgálatok 

fájdalommentesek, nőgyógyász orvos végzi kellő óvatossággal. 

  

A kolposzkópos (nagyító) kép alapján - amennyiben látható elváltozás - szóba 

jön biopszia, vagyis mintavétel. Ez egy hosszú eszközzel történik, általában 

fájdalommentes, de menstruációs görcshöz hasonló fájdalommal is járhat, mely 

általában perceken belül enyhül. Ez a legtöbb rendelőben, a nőgyógyászati 

vizsgálat során elvégezhető „beavatkozás”. Lényeges, hiszen szövettani diagnózist 

ad. 

  

Másik diagnosztikus módszer az ún. konizáció vagy méhnyak kimetszés. Ezt 

egyébként legtöbbször biopsziát követően, daganatmegelőző állapot gyanúja 

miatt végzik, de sokszor egy ismétlődő kóros citológia és ismert, régóta fennálló  

 



  
 

HPV-fertőzés is indikációt jelent. A beavatkozás már kórházban, egynapos 

sebészeti ellátás keretei között történik, helyi érzéstelenítésben, vagy ún. 

narkózisban, vagyis altatásban (maszkos lélegeztetéssel, tehát nem intubálva). Az 

egész 10-15 percet vesz igénybe, mely során a méhnyak ék alakú kimetszését és 

indokolt esetben méhnyaki kaparékot nyer a nőgyógyász. A narkózis miatt a 

kisműtét során fájdalmat a páciens nem érez, azt követően menstruációs görcshöz 

hasonlítható fájdalom, illetve kevés vérzés lehetséges. 

 

A biopszia és a konizáció mind diagnosztikai eszközök, szövettani eredményt 

biztosítanak, de terápiát nem jelentenek igazolt, mélyre terjedő (vagyis 

invazív) méhnyakrák esetén. Egy makroszkóposan előrehaladott esetben 

konizációra nincs is szükség, a biopszia elégséges. 

  

A szövettani diagnózis felállítása után a folyamat kiterjedésének mértékét, 

vagyis a stádiumot kell felállítani. Ehhez adnak segítséget a képalkotó 

vizsgálatok, melyre beutalót a nőgyógyásztól kapunk. Lényeges szerepe van a 

kismedencei MR vizsgálatnak, mely az elváltozás környező szövetekhez való 

viszonyát is kiválóan mutatja, ez fontos információ, amennyiben a stádium alapján 

műtétre kerülne sor. Az MR vizsgálathoz kontrasztanyag adására van szükség, 

melyet szájon át kell elfogyasztani. A kismedencei MR mellett a másik választandó 

képalkotó a PET CT, mely CT vizsgálatot kombinálja a szövetek anyagcsere-

mértékének vizsgálatával. Ahol fokozott az anyagcsere, ott kóros szövetszaporulat 

van, melyet a CT szépen mutat. A PET CT egy egész testet feltérképező vizsgálat, a 

véráramba juttatott vegyület (ún. radiofarmakon) segítségével jelölik a fokozott 

anyagcseréjű területet. Mindkét vizsgálat fájdalmatlan, pár órát vesz igénybe. . 

  

A fizikai státusz, a szövettani diagnózis, valamint a képalkotó vizsgálatok 

eredményeinek értékelését az ún. onkoteam végzi, mely egy többtagú bizottság, 

ahol a komplex ellátás valamennyi szakterülete jelen van - tehát 

nőgyógyász, kismedencei daganatsebész, klinikai onkológus és sugárterapeuta, 

valamint radiológus - a képanyagok kiértékeléséhez. Az onkoteam felállítja a 

stádiumot, és a szakmai irányelveknek megfelelően javaslatot tesz a terápiára, 

mely lehet műtét vagy sugár- és kemoterápia. 

Összefoglalva az orvos a következő vizsgálatokat végezheti: 

• citológiai kenetvétel, 

• HPV-teszt, 



  
 

• biomarker vizsgálat, 

• kolposzkóp - a kolposzkóp egy nagyító, amellyel közelebbi és felnagyított 

képben látja az orvos a méhszájat, és annak esetleges elváltozásait. “A 

méhszáj egy fánkra hasonlít.” 

Pontos diagnózist ad: 

• Punch-biopszia - több ponton kicsíp az orvos egy-egy mintát a méhnyak 

felületéről 

• konizációs mintavétel - LOOP konizáció és hidegkéses kimetszés 

  

A stádium meghatározásban segít: 

• CT / MR / PET CT, 

• ultrahang (hasi és hüvelyi), 

• manuális vizsgálat (hüvelyi és végbélnyílás felőli). 

  

Mi az a patológia? Ki az a patológus? 

A patológia a legszerteágazóbb és így a legizgalmasabb szakterülete az 

orvostudománynak. 

A patológia 85%-ban az betegből eltávolított szövet- és sejtminták feldolgozását 

végzi diagnosztikus céllal. A hatályos Egészségügyi törvény (1997. évi CLIV. tv. 204§) 

szerint valamennyi szövet, szerv vagy szervrészlet esetén szövettani vizsgálatot 

kell végezni. A vizsgálatot a patológiai laboratórium végzi, mely minden kórházban, 

egyetemen és országos intézetben működik. Vannak magánlaboratóriumok is. 

A patológiai laboratóriumokban speciális személyzet dolgozik. Patológus 

szakorvosok, szakorvos jelöltek, rezidensek, biológusok mellett magasan képzett 

szövettani-, immunhisztokémiai szakasszisztensek, citológus előszűrő 

asszisztensek, okleveles boncmesterek, adminisztratív munkatársak, logisztikai 

segítők végzik napi rutin szerint feladataikat. 

A patológus az orvosi egyetem elvégzését követően 5 év után szakvizsgát tesz 

szövettanból és kórbonctanból. Kiegészítő szakvizsga a citopatológia és a 

molekuláris genetikai diagnosztika. A patológus minden szakiránnyal foglalkozik, 

de hosszú évek alatt specializálódhat például többek között nőgyógyászati  

 



  
 

daganatok és betegségek diagnosztikájára is. A patológus az onkoteam 

meghatározó tagja. 

A szövettani mintát a klinikus orvos veszi le, majd ezt a szövetdarabot előírás 

szerint a patológiai laboratóriumba küldi, ahol ezt feldolgozzák. A szövettani 

vizsgálat speciális tudást igényel, sok évi gyakorlás és tapasztalat szükséges hozzá. 

A szakmai előírásokat minden laboratórium egységesen alkalmazza. Például 

méhnyakrák-diagnosztikában meghatározott szövetblokkokat vizsgálnak, 

nyirokcsomókat elemeznek és immunhisztokémiai vizsgálatokat végeznek. 

A vizsgálatról meghatározott tartalmú részletes szövettani lelet készül, a 

szövettani diagnózis alapján tervezhető meg a beteg további kezelése. 

Amennyiben a kezelési tervhez szükséges, molekuláris genetikai diagnosztikus 

vizsgálatokat végeznek. Centrumlaborokban sokgénes vizsgálatokat, genomikai 

profilozást is végeznek közfinanszírozottan. 

A konvencionális vagy liquid based méhnyak kenetek, testüregi folyadékok, 

vékonytűvel vett aspirátumok vizsgálatát a citopatológus végzi. A vékonytű 

aspirátumot klinikus orvos és a citológiai szakrendelőben maga a citopatológus is 

leveheti. 

A patológus sokat foglalkozik a betegekkel, gyakran hosszas nyomozómunkát 

folytat a beteg érdekében, hogy a legpontosabb diagnózis születhessen. A 

patológus részleteket, összefüggéseket vizsgál, leletével segíti a klinikus 

gondolkozását. A patológia a háttérben dolgozik, a betegek most már sokkal 

többet tudnak a szövettani- vagy citológiai leletük jelentőségéről. Ezek a leletek az 

EESZT Lakossági Portálról letölthetők. 

  

A.) KONIZÁCIÓ 

  

Rákmegelőző állapot: 

A rákmegelőző állapotban már elindult a kóros sejtek szaporodása, de ez még 

nem rák. A rákmegelőző állapot minél korábbi felismerése lehetővé teszi azt, hogy 

a méhnyakrák kialakulását megelőzzük. Ilyenkor általában elég egy kisműtétet 

végezni a gyógyuláshoz. A rákmegelőző állapot tehát az esetek egy részében 

visszaalakulhat egészséges állapottá. A megfelelő diagnosztikus lépések – fizikális 

vizsgálat, biomarker vizsgálat, kolposzkópia, szövettan – segítenek eldönteni, hogy 

mi a valós helyzet a méhnyakon, és milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy ne 

jusson el a folyamat az invazív rákos állapotig. A CIN a Cervicalis Intraepitelialis 

Neoplasia rövidítése, ami a méhnyak felszínén növekvő kóros sejtekre általánosan  



  
 

használt orvosi kifejezés. A neoplasia tehát olyan elváltozást jelent, amikor egy 

szövet kontroll nélkül növekszik. 

Rákmegelőző állapotot jelent a CIN2 vagy CIN3 jelenléte, amelyeket közösen HSIL-

nek nevezünk. 

  

Rákmegelőző állapotok kezelési lehetőségei: 

• megfelelő esetekben szoros megfigyelés kezelés nélkül, 

• LOOP-konizáció, 

• ritkábban hidegkés-konizáció. 

  

Ha a konizáció megoldja a problémát, ne haladj tovább! A további állomások 

nem neked szólnak! 

  

 

B.) MÉHNYAKRÁK 

 

Méhnyakrák diagnózist megerősíthetik: tünetek, a nem negatív citológiai vizsgálat, 

HPV-teszt, HPV biomarker vizsgálat eredménye, kóros kép (kolposzkóppal 

felderített - a kolposzkóp egy nagyító, amellyel közelebbi és felnagyított képben 

látja az orvos a méhszájat, és annak esetleges elváltozásait. A méhszáj egy fánkra 

hasonlít), szövettani mintavétel eredménye (Punch-biopszia vagy konizáció), 

képalkotó vizsgálatok. 

  

Stádiumok: 

0. stádium: nem minősül invazív ráknak. 

I. stádium: a tumor a méhnyakra korlátozódik. 

IA: invazív carcinoma mikroszkópikusan igazolt; 

IA1: az invázió mélysége 3 mm-ig; 

IA2: az invázió mélysége 3 mm-5 mm közötti; 

  

 

 



  
 

IB: szemmel látható daganat; 

IB1:  < 4 cm.-es daganat, a látható daganat 4cm-es vagy ennél kisebb; 

IB2:  > 4 cm.-es daganat; 

  

II. stádium: a méhen túlra terjed a tumor, de nem éri el a kismedence falát 

és a hüvely alsó harmadát. 

IIA: a tumor a hüvelyre terjed, de nem terjed a parametriumba (a méh két oldalán 

lévő kötőszövet); 

IIA1: klinikailag látható, átmérője 4 cm-ig terjed; 

IIA2: klinikailag látható, átmérője 4 cm-nél nagyobb; 

 IIB: a tumor beterjed a parametriumba; 

  

III. stádium: a tumor ráterjed a kismedence falára, és/vagy a hüvely alsó 

harmadára, és/vagy gátolja a vese működését. 

IIIA: a tumor ráterjed a hüvely alsó harmadára, de nem éri el a kismedence falát; 

IIIB: a tumor ráterjed a kismedence falára, és gátolja a vese funkcionális 

működését; 

  

IVA stádium: a tumor ráterjed a húgyhólyag izomzatára vagy a végbélre 

és/vagy túlterjed a kismedencén. 

IVB: távoli áttétet ad. 

                                            

 

FONTOS: 

A nőgyógyászati daganatok kezelése onkológiai centrumban történjen, erre 

a területre specializálódott nőgyógyász onkológus, klinikai onkológus, 

daganatsebész által! 

 


