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Szécsi Emese

A méhnyakrák szűrésen való alacsony részvétel okainak vizsgálata 

Témavezető: Dr. Sándor János
Intézet: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet, Biostatisztikai és 
Epidemiológiai Tanszék

A 2003-ban elindított szervezett szűrés ellenére a méhnyakrák okozta halálozás ma is magas Ma-
gyarországon, ami a jelenlegi szűrési rendszer elégtelenségét egyértelműen demonstrálja.

Vizsgálataink során azt elemeztük, hogy a szűrővizsgálatokkal szembeni attitűd és a roma etnicitás 
milyen kapcsolatban van a méhnyakrák kialakulás kockázatával, a szűrés célcsoportjába tartozó nők 
szocio-demográfiai státusza, és a behíváson alapuló szűrővizsgálatokon való megjelenés mellett.

A vizsgálat 2012. november 1-jén indult Eger, Gyöngyös és Hatvan város nőgyógyászati központ-
jában, illetve a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján. Minden konizációra elő-
jegyezett nő esetében kérdőívet vettünk fel a szűrővizsgálatokkal szembeni attitűdről (SzA), a szo-
cio-demográfiai státuszról, a beteg kérdezőbiztos szerinti etnikai hovatartozásáról és a szűrővizsgála-
tokon való megjelenés gyakoriságáról. A konizátum szövettani értékelésének eredménye alapján a ma-
lignus elváltozást mutató és attól mentes csoportba soroltuk a vizsgált nőket. Logisztikus regressziós 
modellekben teszteltük a malignus elváltozások kapcsolatát a kérdőívvel rögzített potenciális kocká-
zati tényezőkkel.

Adatbázisunk 262, 17–71 éves nő válaszait tartalmazta. Egyváltozós elemzésekben a ritkább szű-
rővizsgálati részvétel (EH=2,82; p=0,047), a pozitív családi anamnézis (EH=2,82; p=0,006), az ala-
csonyabb iskolai végzettség (EHfelsőfokú/alapfokú=0,39; p=0,036), a roma etnicitás (EH=3,54; p<0,001) 
és a negatív SzA (EHmegalázónak találja a vizsgálatot=2,01; p=0,035) esetén volt magasabb a malignus elvál-
tozás kialakulásának kockázata. Romák közt a szűrésen való részvételi gyakoriság alacsonyabb volt 
(p<0,001), és esetükben a SzA is negatívabb volt (p<0,001), mint nem romák közt. Többváltozós 
modellek alapján azonban sem az etnikai hovatartozás (EH=1,28; p=0,698), sem a negatív SzA 
(EHmegalázónak találja a vizsgálatot=0,87; p=0,815) nem mutatott szignifikáns kapcsolatot a malignus fo-
lyamat kialakulásával. Csak a szűrésen való részvétel gyakorisága (EH=5,79; p=0,013) és a képzettség 
(EHérettségi/alapfokú=0,25; p=0,016) bizonyult befolyásoló tényezőnek.

Összefoglalva, a szűrésen történő megjelenés gyakoriságának és az alacsony iskolai végzettségnek 
közvetlen kapcsolata van a malignus elváltozás kialakulásának kockázatával. A pozitív családi anam-
nézis, a negatív SzA és a roma etnicitás a szűrésen való részvétel befolyásolásán keresztül hat a méh-
nyakrák kialakulás kockázatára.


