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Méhnyakrák epidemiológiája

• Vezető nőgyógyászati halálok a fejlődő 

országokban

• A negyedik leggyakoribb daganat a nők körében.

• A világon több, mint 500 ezer új megbetegedést 

regisztrálnak évente.

• Hazánkban 2012-ben az újonnan felfedezett 

rosszindulatú cervixdaganatok száma 1178 volt.

• Magyarországon a nők 30%-a vesz részt 

rákszűrésen
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Méhnyakrák etiológiája

• HPV fertőzés

• Fiatalon kezdett szexuális élet

• Partnerek nagy száma

• Dohányzás
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A primer tumor kiindulása és lokális 

terjedése

• Kialakulás: 

Squamo-columnaris junctio (SCJ)

• Terjedés:

széles méhszalag, kerek méhszalag, haránt 

cervikális szalagok

• A méhnyakrák prognózisát és a kezelés 

eredményességét a daganat lokális 

kiterjedése és a regionális nyirokcsomók 

érintettsége határozza meg.
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Lymphogén, haematogén metasztatizálás 

irányai

• Lymphogén terjedés gyakoribb

• Kismedencei nagyerekkel párhuzamosan haladó 

nyirokereken keresztül

• A szervezet longitudinális tengelye mentén, 

döntően anterográd

• Ugrások (skips) ritkák

• Haematogén metasztázist leggyakrabban a 

tüdőben, hasüregben, májban, és csontrendszerben 

látunk



2017. 04. 06.

A rosszindulatú méhnyak daganatok szövettani típusai
Carcinomák Mesonephroid 

szövet daganatai

Gartner-járat(valódi 

mesonephroid) tumorok

Egyéb daganatok

Laphámsejtes

•Nagysejtes, keratinizáló

•Nagysejtes, nem keratinizáló

•Kissejtes

•Verrucosus

Adenocarcinoma

•Típusos-endocervicalis sejt eredetű 

80%

•Adenoma malignum (minimal

deviation adenocarcinoma)

•Mucinosus

•Serosus papillaris

•Endometrioid

•Clear cell

•Adenoid basalis

•Adenoid cystikus

•Kevert

•Adeno squamosus

•Glassy cell

•Carcinosarcoma

•Adenosarcoma

•Endocervicalis 

stroma sarcoma

•Leiomyosarcoma

•Embrioid 

rhabdomiosarcoma 

(gyerekkori)

•Metasztatikus 

carcinomák

•Lymphomák

•Melanoma

•Carcinoid
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Kivizsgálás

• Anamnézis 

• Fizikális és kolposzkopos vizsgálat

• Laboratoriumi vizsgálatok

• Képalkotó vizsgálatok (UH, CT, MRI)

• PET-CT



The tumor extends to the pelvic wall and/or involves lower third of the vagina and or causes hydronephrosis or non-functioning kidney**

Stage IIIA: Tumor involves lower third of the vagina, with no extension to the pelvic wall

Stage IIIB: Extension to the pelvic wall and/or hydronephrosis or non-functioning kidney

The carcinoma is strictly confined to the cervix

(extension to the corpus would be disregarded)

Stage IA: Invasive carcinoma which can be diagnosed only by microscopy, with deepest invasion ≤5 mm and largest extension ≤7 mm

Stage IA1:  Measured stromal invasion of ≤3.0 mm in depth and extension of ≤7.0 mm.

Stage IA2: Measured stromal invasion of >3.0 mm and ≤5.0 mm with an extension of not >7.0 mm

Stage IB: Clinically visible lesions limited to the cervix uteri or pre-clinical cancers greater than stage IA*

Stage IB1: Clinically visible lesion ≤4.0 cm in greatest dimension 

Stage IB2: Clinically visible lesion >4.0 cm in greatest dimension

The carcinoma has extended beyond the true pelvis or has involved (biopsy proven) the mucosa of the bladder or rectum.

A bullous edema, as such, does not permit a case to be allotted to Stage IV

Stage IVA: Spread of the growth to adjacent organs. 

Stage IVB: Spread to distant organs.

Stage II

Stage I

FIGO staging system, 2009

Cevical carcinoma invades beyond the uterus, but not to the pelvic wall or to the lower third of the vagina

Stage IIA: Without parametrial invasion

Stage IIA1: Clinically visible lesion ≤4.0 cm in greatest dimension

Stage IIA2: Clinically visible lesion >4 cm in greatest dimension

Stage IIB: With obvious parametrial invasion

Stage III

Stage IV
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A sugárkezelés alkalmazásának 

általános elvei a primer ellátás során

A sugárterápia célja a 

lokálisan/regionálisan kimutatható 

makroszkópos daganat, illetve a feltételezett 

vagy bizonyított mikroszkópikus tumoros 

terjedés ellátása.
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A méhnyakrák sugárterápiájában hagyományosan 

kombinálják a külső sugárkezelést és a 

brachyterápiát

• A külső sugárkezelés (teleterápia) legfőbb

előnye, hogy a céltérfogatot homogén 

módon látja el

• A brachyterápia(közelbesugárzás)

elsősorban azért előnyös, mert a sugárzó 

izotóp környékén irreguláris céltérfogatban 

rendkívül meredek dózisesést eredményez
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Terápiás modalitások 

(opus/brachyterápia/teleterápia 

sorrendisége
• Előrehaladott daganatok esetén először 

teleterápiát (radio-kemoterápia)végzünk, 

majd csak az uterusra lokalizált maradék 

tumor esetén brachyterápiát

• Korai stádiumban a műtét ellátás az 

elsődleges, a műtéti specien szövettani 

leletétől függően kerülhet sor adjuváns 

onkológiai kezelésre (BT+/-teleterápia)
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Primer (definitív) sugárkezelés

Indikáció: lokálisan/regionálisan 

előrehaladott  és  belgyógyászati okok miatt 

inoperábilis esetek
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Preoperatív sugárkezelés

A módszer célja a méhnyak anatómiai 

határain túl terjedő tumoros propagáció 

és/vagy a kismedencei áttétek 

megkisebbítése és az ily módon létrejövő 

down-staging révén a sebészeti radikalitás 

lehetőségeinek javítása
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Posztoperatív sugárkezelés

• Radikális műtét ellenére bizonyos 

nyirokcsomó-csoport teljes eltávolítása nem 

volt lehetséges (makroszkópos reziduális

tumor)

• Mikroszkópos reziduális tumor bizonyított 

vagy valószínű jelenlétére utaló patológiai 

jellegzetességek esetén 
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Mikroszkópos reziduális tumor

• Mikroszkóposan pozitív rezekciós vonal

• Közeli kimetszés: < 3 mm

• Mikroszkópos reziduális tumort valószínűsít a 

parametriumok érintettsége

• Tumoros nyirokér/vérér invázió

• Perineurális terjedés (nyirokér inváziónak felel meg)

• > 4 cm primer tumor

• Cervix-stroma  2/3-át meghaladó daganatos invázió

• Kismedencei és/vagy paraaortális nyirokcsomó áttét

• Grade II-III tumor esetén
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Kemoterápia és sugárterápia 

együttes alkalmazásának előnyei

• A kemoterápia hat a besugárzás területén 

kívül eső mikrometasztázisokra is

• Különböző mechanizmusokkal fokozza a 

sugárhatást:

- szinkronizáció

- gátolja a repairt a subletális sugársérülést

követően

- sejtpusztulást tekintve hatásuk additív
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Konkurrens radiokemoterápia-I.

• Kihasználja az additív és szinergista 

hatásokat és egyúttal nem késlekedik a 

lokális kezeléssel sem

• Csökkenti a kereszt-rezisztencia 

kialakulásának kockázatát

• 40 mg/m² Cisplatin/hét (max. heti dózis 70 

mg)
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Konkurrens radiokemoterápia-II.

•A daganat sugárzásra adott válaszát 

befolyásoló tényezők:

-a szükséges dózist optimálisan 56 nap alatt 

kell leadni, minden további nap 1%-kal rontja

a túlélés esélyeit 

•A lokális kontroll elérése szoros 

összefüggésben van a végleges gyógyulással
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Konkurrens radiokemoterápia-II.

• 1999, NCI (National Cancer Institute):”..a lokálisan 

előrehaladott méhnyakrák primer ellátására-több 

randomizált klinikai vizsgálat eredménye alapján- a 

szimultán radiokemoterápia javasolt...”

• A RKT a lokális tumorkontrollt, a távoli metasztázisrátát, a 

progressziómentes túlélést (PFS) és a teljes túlélést (OS) 

javította ( a gasztrointesztinális (GI) és a genitourinális 

(GU) mellékhatások számának elfogadható emelkedése 

mellett)
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Intenzitásmodulált sugárterápia 

(IMRT)

- minőségi fejlődést jelent

- inverz besugárzástervezés: a mezők 

dózisintenzitása nem egyenletes, optimalizáló 

eljárásokkal kétdimenziósan modulált a 

térfogati dózisfeltételek megadása után

- A dóziseloszlás konformalitása tovább 

növelhető (pl. konkáv céltérfogatok, 

reiiradiáció során)
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Paraaortikus mező határai

• Felső széle: L1 felső zárólemeze

• Oldalsó széle: lumbális csigolyák processus 

transversusain halad végig

• Alsó széle: kismedencei mezőhöz illeszkedik



PET-CT fúzió
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Brachyterápia

• Kisméretű, zárt sugárforrásokat applikátorok, tűk, vagy 

katéterek segítségével a besugarazandó daganatba vagy 

annak a közvetlen közelébe juttatunk

• Előnye a céltérfogat besugárzásakor a körülötte levő ép 

szövetek, és védendő szervek kis dózisterhelést kapnak.

• A dóziseloszlás kialakulásában a forrástól való 

távolságnak van a legnagyobb szerepe.

• Technikai szempontból lehet: intracavitalis, intersticialis, 

intraluminalis, felületi, intravascularis

• Dózisráta: LDR (low dose rate :≤ 2 Gy/h

MDR (mediumdose rate: 2-12 Gy/h

HDR (high dose rate: ≥ 12 Gy/h



BT dóziseloszlása három utas Fletcher-applikátorral

„A” pont: a külső cervix nyílástól 2 cm-re caudalisan és lateralisan (referencia dózis erre 
van előirva)

„B” pont: Az  „A” ponttól 3 cm-re lateralisan elhelyezkedő pont (medencefal). 
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Kezelési stratégia

0 Stádium, CIN III = CIS

Conisatio és fractionált curettage

Ha: a kimetszés az épben történt, szövettanilag

ép a basal membrán és a beteg hosszú távú 

követése kolposzkópos és citológiai

vizsgálatokkal biztosítottnak látszik
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Kezelési stratégia

IA1 Stádium

• Szimpla méheltávolítás

Ha: a tumor nem mutat nyirokérbetörést

• Conisatio vagy collum amputáció

Gyerekvállalási szándék esetén

• A műtéti preparátum szövettani 

eredményétől függően sugárkezelés
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Kezelési stratégia

IA2 Stádium

• Radikális méheltávolítás

• Collum amputáció, nyirokcsomók 

abdominális metszésből történő disszekciója

Gyerekvállalási szándék esetén

• A műtéti preparátum szövettani 

eredményétől függően sugárkezelés



2017. 04. 06.

Kezelési stratégia

IB1Stádium

• Radikális hysterectomia és regionális 

lymphadenectomia, szükség esetén 

sugárkezeléssel kombinálva

• Önálló radio-kemoterápia
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Kezelési stratégia

IB2, IIA és IIB Stádium

• Radikális hysterectomia és regionális 

lymphadenectomia sugárkezeléssel 

kombinálva

• Önálló radio-kemoterápia
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Kezelési stratégia 

IIIA, IIIB, IVA Stádium

Önálló radio-kemoterápia



Posztoperatív sugárkezelés 

indikációi, dózisai
Rizikócsoport Posztoperatív sugárkezelés

Kis kockázat:

pN0 és LVI neg. és stromainvazió<10 mm és ép 

sebészi szél< 3mm és grade1-2 

Egyedüli hüvelyi BT :

3x5-6 Gy HDR-AL

Közepes kockázat:

R0 rezekció és pN0 és parametrán terjedés 

nélkül, de:

Grade 3 tumor és/vagy LVI poz. és/vagy 

stormainvázió ≥ 10 mm és vagy közeli (< 3 mm) 

sebészi szél

Postoperatív kombinált RT (teleterápia és 

BT):

2x7 Gy HDR-AL + 45Gy teleterápia

Nagy kockázat

„R1-” rezekció és/vagy pozitiv

nyirokcsomó(pN1) és /vagy szövettanilag igazolt 

parametrán terjedés

Posztoperatív szimultán RKT:

2x7 Gy HDR-AL+ 45Gy teleterápia +/-

10 Gy boost+ heti 40mg/m2 cisplatin iv. 

(5-6 ciklus)
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RKT; radiokemoterápia; BT: brachyterápia HDR-.AL: high –dose-rate afterloading

LVI:lymphovascularis infiltráció



Definitiv RT/RKT indikációja, 

dózisa a stádium függvényében
Stádium Kezelés Teleterápia dózisa Brachyterápia dózisa

I/A1 Egyedüli BT 6x7Gy HDR-AL

(heti 1 frakció)

I/A2-I/B1 RT: kombinált, 

akcelerált RT

45Gy (26-30Gy után kp. vonal takarás)

akcelerált kezelés-heti 4 frakció

6x7Gy HDR-AL

akcelerált kezelés-heti 1 frakció

I/N2-IV/A RKT: (heti 40mg/m2 

cisplatin iv

Teleterápia+boost BT

45-50,4Gy +/- 10 Gy parametran boost 3-4x 7 Gy HDR-AL boost

(kezelés végén, heti 1-2 frakció)
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RT:radioterápia, RKT; radiokemoterápia; BT: brachyterápia HDR-.AL: high –dose-rate afterloading
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A sugárkezelés eredményei
5 éves daganatspecifikus túlélési eredmények 

definitív sugárkezelés esetén

• IA 96-100 %

• IB 86-92 %

• IIA 75%

• IIB 60-65 %

• IIIA 40 %

• IIIB 25-48 %

• IVA 18-34%

• IVB <5 %
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A sugárkezelés mellékhatásai

•Mivel az onkológiai eredmények érdekében a 

környező ép szövetek toleranciadózisát lényegesen 

meghaladó sugárdózisok leadása szükséges, ezért a 

sugárterápiával közvetlenül összefüggésbe 

hozható korai és késői károsodások 

törvényszerűen jelentkeznek

•A késői radiogén mellékhatásokra az jellemző, hogy 

kumulatívak, progresszívak és irreverzibilisek
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Korai mellékhatások

• Brachyterápia operatív mellékhatásai

• Proctitis, cystitis

• Vulvo-vaginitis
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Késői mellékhatások

• Grade ≥3 késői sugárkárosodások gyakorisága 3-

26 %, jellemzően 15-17 %

• Gastrointestinális: krónikus proctitis, colitis

• Urogenitális: krónikus cystitis, húgyhólyag-fekély, 

ureter- illetve urethra strictura, incontinencia, 

vulvo-vaginitis, hüvely strictura, fistula

• Kismedencei/retroperitoneális fibrosis

• Idegsérülések

• Progresszív, kummulatív, irreversibilis


