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TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A XX . század első felében vi lágszer te, 

így hazán kban is a rész leges méheltávo lítás! (su btota lís, supra

cerv ical is hyste rec tom iát) részes ítették előnyben, amennyi

ben a méh e ltávolítá sát jóindulatú megbetegedés (myo ma , 

vé rzés i rendellene sség) tette sz ükségessé. 1940 e lőtt az 

Egyesü lt Államokban a méheltávol ításo k 95% -a történt ilyen 

módon ( 1-2). Jól megal apo zott érvek támasz tották alá ezt a 

gya korlatot, mi vel a teljes méheltá vo lítás (to tál is hys terec to

mia) szövődményei és halálozása kétsze rese vo lt a rész leges 
méheltávolítás esetén ész leltne k (3) . 

Ez az érv azo nban az 50-es évektől foko zato san elvesz te tte 

a jelentőségét. A műtéti módszerek tökéletesedése, az egyre 

bizton ságo sab bá vá ló érzés te lenítés , az ant ibiotikumok e lterje

dése és a vé rpót lás lehetősége egya ránt hozz ájárultak ahhoz , 

hogy a teljes méheltávolí tás komol ya bb kockázat né lkül 

legyen végezhető . Másrész t az is beigazolódott , hogy a vissza

hagyott méhnyakban 1-2% -os gyakori ságga l alaku l ki rákos 

elvá ltozás, ún. "csonk -rák". 

Ezen két tényező köve tkeztében a rész leges méhe ltávo lításo k 

aránya jelentősen csök kent. Az Egyes ült Álla mokb an az 50-es 

években a méheltávolításoknak csupá n 29%-át, 1975-ben pedig 

mind össze 5%-át végez ték ilyen módon ( 1 ). Hasonló folyamat 

j átszódott le hazá nkban is. A te ljes méheltávo lításo k aránya 

1954-ben már e lérte a 70% -ot (4). Szak terü le tünk kiemelkedő 

képvi selői (4-5) felhívták a figye lmet a részleges méheltávo lí

tások veszélye ire, és egyértelműen ál lást fog la ltak a te lj es 

méheltávo lítás mellett. A 70-es éve k e lej ére elfogado ttá vá lt az 

a néze t, hogy "supravagi nalis ampu tációt a modem nőgyógyász 

sebész csa k e lkerülhetetl en szükségből végez" (6). A szakmai 
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közvéle mény a műtéti készség hiányos voltának , tudatlansá g

nak, sőt lelkiismeret lenség nek minősítette, és minősít i mai is, 

ha va laki e ltér ettől az elvtől (7). Így napja inkban részleges 

méheltávolí tás végzésére csak valóban kivé teles ese tben kerü l 

sor. Ugyanakkor például Své dország ban a 80-as éve k végé n is 

70 :30 volt a teljes és rész leges méhel tá-vol ítás aránya (8). 

A rák kiala kulá sának veszé lyére való tek intettel tenge rentú li 

szerzők a korábban benthagyo tt méhnyakc sonkok megelőző 

eltávolítását kezdték szo rgalma zni (9) , sőt megsz ületett az 

"elektí v" méhe ltávolítás öt lete is ( 10), abbó l kiindul va , hogy a 

méh egye tlen feladata a magza t kihordá sa, az utolsó tervezett 

terh esség után felesle gessé vál ik, és rá kveszé lyt je lent, ezé rt e l 

kell távolít ani. Ez a néze t meglehetősen gyorsa n te,j edt, 1975-

ben az Egyes ült Álla mokban 725000 méhet távolította k e l ( 1 ). 

Az "elektív" méheltávolí tás veszé lye ire és érte lmet len voltára 

ez t követően többen rámutattak ( 11 ) , így ezen műtétek száma 

lassa n csö kkeni kezdett. 

apja inkban újabb szemlélet vá ltozás nak vagyu nk tanú i. 

Mind inkább előtérbe kerül a szervkímélő és szervmegőrző 

szem lé let (min ima l invas ive su rgery), a fokozo ttabb egyén i 

mér lege lés va lam int a le lki-te sti tényezők figye lembe véte le 

( 12). Egyre gyak rabban talá lkoz unk a sza kirodalomban a 

méhe ltávolítá ssa l kapcsolatban is olyan rég i bölcsességekke l, 

mint "do as little as possib le, but as much as is necessa ry", 

"less is more", "so kon servativ w ie mög lich , so radikal wie 

nöti g" . Egy mütét javallatának felá llításako r nem csak azt kell 

szem előtt tartanunk, hogy az milyen mérték ben járu l hozzá az 

élettartam meg hosszabbí tásá hoz, hanem azt is, hogy m ilyen 

befo lyássa l van az é let minőségére ( 13). A több mint négy év

tizede tartó rész lege s illetve te ljes méheltávo lítá si vita ismét 

fellá ngo lt ( 1-2, 7-8 , 14-15). Mindké t tábor érvek és ellené rvek 

soka ságáva l igye ksz ik a látámasz tan i álláspontját , megegye zés 
azon ban nehezen alakul ki. 

A vita alapvetően három kérdés kör ül foly ik: 1. Je lent-e több

le tkoc kázato t a te ljes méhel távo lítás a részleges méhe ltávo 

lítássa l sze mben? 2. Indokolt-e a méhnyak e ltávolí tása rák-
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megelőzés cé ljábó l? 3. Milyen előnyökkel jár a méhnya k meg

tartása ? A vitában elhan gzó érveke t a fenti kérdése k sorr end 

j ében az alábbia kban foglalj uk össze. 

MŰTÉTI MEGFONTOLÁSOK A teljes méheltávolítás ma már min

denna pos műtéti beava tko zás, és meglehetősen nagy bizton
ságga l végezhető. Ennek ellenére továb bra is törekedn ek olyan 

új műtéti eljárások kidolgozására ame lyek ered ményeképpen 

rövidül a műtét időtartama, csökke nnek a szövődmények 

(vérveszteség , fertőzés, környező szerve k sé rülése), röv idebb 

lesz a kórhá zi ápo lás időtartama, és a beteg hamarabb vissza

térhet m indenapi tevé kenységé hez. 

A méhnyak rákmegelőző ál lapotain ak (CIN, SIL) kóris

mézésébe n és kezelésében a hidegkésse l történő kúp-kim et

szés (és a méheltávolítás) mel lett megje len tek a kím életese bb 
j áró beteg kezelés i módsze rek (fagyasztás , lézer-v apori záció, 

lézer-konizáció, hurok kim etszés) . A j ó indulatú elváltozáso k 

ese tén végze tt has i és hü velyi méheltávolításoknak is több 
gyógysze res illetve műtéti lehetősége ker ült kidolgozásra ( 16), 

úgy mint a GnRH analógo k (myoma, endom etriosis) alkal

mazása, méhnyálkahártya leválasztás, hü vely feletti csonko
lás a méhnya k nyál kahár tyáj ának ki ége téséve l ( 17), részleges 

hü velyi méheltávol ítás ( 18- 19), laparoszkópos telj es méhelt á
volí tás (20-2 1 ), hastü krözéssel segí tett hü velyi méheltávo lítás 

(22 -23) és a C ISH (lap aroszkópos intrafasc ialis supracervi

ca lis hyste rec tomia) (24-26). 

Az új műtéti eljárá sok célja a méh és a méhnyak rész leges 

illetve telje s megta rtása. A Se111111 (26) által j avaso lt C ISH 
lényege, hogy megőrzi a méhnyaka t, de e ltávo lítja a nya kcsa

torná t valamint az áta lakulás i sávo t (transzfo rmációs zóná t), 

jelentősen csökkentve ezá ltal a méhnyakrák kialakulásá nak a 
lehetőségét. A Hegel től kölcsön vett haso nlattal a rész leges 

méheltávolítást (THES IS) a te lje s méheltávo lítás (ANT IT HE
SIS) vál totta fel, a kettőjük közö tti e llentmondást ped ig a 

C ISH oldja fel (SYNTHES IS) . 

Rész leges méheltávolítá s esetén függetlenül attól , hogy has
metszés útján vagy hastükrözéssel történik , vitathatatlan ul 

ritkábba n fordulnak elő műtét alatt i és utáni szövődmények, és 
csökke n a műtét, va lamin t a kórhá zi ápo lás időtartama ( 1-2). 

Csö111ör és mtsai (5) sze rint "a vissza hagyott méhcsonk bioló
gia ilag csökke nt értékü , mert e lszaka d normá lis vasc ularis és 

neurovege tatív összeköttetéseitől " . Ez a veszély nyilvánva lóan 

nagyobb hü vely fele tti cso nkolás esetén , a méh nyak felett i 
csonkolás viszo nt nem feltétlenül j ár a méh ütőér (ar teria ute

rina) ille tve a méhnyak ágak lekö téséve l, tová bbá az idegi 

öss zeköt te tések sér ülésével (!. ábra). 

ÉRVEK A MÉHNYAK ELTÁVOLÍTÁSA MELLETT A leggya koribb és a 

szerint azo nban ez az arány nem haladja meg a 0,5 - 1 %-o t ( 15, 

27) . A különbség fel tehetően abbó l adód ik, hogy a cso nk-ráko k 
egy része már a mütét idején is j e len vo lt, a megfelelő kóris

mézés i eljáráso k híján azo nban nem kerü lt felismerés re (co in

cident ialis ca rcinoma). A valódi , tehát a mütét után kiala kuló 

cson k-rákok aránya jóva l alacsonyabb. A méh test j elenlé te 
vagy hiánya egyébként ninc s befo lyással a cso nk-rák kialaku

lására, a ményakrák gya korisága nem külön bözik méhnyak

csonk, ille tve teljes méh ese tén ( 1, 15, 28). 

A rész leges méheltávo lításró l a te lj es méhe ltávo lításra va ló át

térés t követően az 50-es éve kben vált világsze rte elfoga dottá a 
Papanico laou által aj ánlott c itológiai módszer alkalmazása a 

méhnyakrák szűrésében. Eme llett szé les körben elterj edt a 

kolposzkópia is. A két módszer egy ütt es a lkalmazá sával a 

méhnyak rákos elfajulá sának korai felismerése ma már megol

dot tnak tekinthető. Kilkku és mtsai (29) 99 részleges méh
eltávolítás t követően háro m évve l elvégze tt kolposz kópos és 

citológiai valami nt szöve ttan i ellenőrzése sorá n egyet len eset 

ben sem derítettek fel rosszi ndu latú vagy C IN elválto zás t. 

Másik érv, hogy a méhnyakcso nk-rá k mütéte illetve sugárke

ze lése neheze bben kivite lezhető (5 , 27 , 30) . Ez nyi lvánvalóa n 
az előrehaladott esetekre vona tkozi k, ame lyek kezelése a méh 
meg léte ese tén sem egyszerű , és amelynek kiala kulá sát nem 

szabad megvárni. Tová bbi érv, hogy teljes méheltávolítá s 

ese tén megtakaríthatók a későbbi citológ iai szűrések költségei. 

Ez aligha ál lja meg a helyé t, mert a rendszeres nőgyógyászati 
ellenőrzés teljes méheltávo lítás után sem nélkülözhető, és 

többen a c ito lógiai vizsgá latokat is szü kséges nek tar tják, 

mive l a méhnyak eltávolí tása nem j elent biz tosítékot a hüvely

cso nk- rák kialakulása ellen ( 1-2, 3 1 ). 

A méhnya k jóin dulatú bete gsége i (gyu lladás, polypus) kiala
ku lásá nak a veszé lye ugyancsak nem képe zhet ik a megelőző 

eltávo lítás javallatá t. Természetesen csak te lje sen ép méhnyak 

hagy ható vissza, roncsolt méhnya k meg tartá sa szób a sem 

jöhet. 

Abból kiindul va, hogy a cso nk -rák gyakor isága 0,5-1 %, 
100-20 0 egészséges méhnyakat kell eltávo lítani ahhoz, hogy 

egye tlen cso nk-rá kot megelőzzünk. Ez túl nagy árnak tűnik 

napjai nkban , ami kor rendelkezün k a korai kóri smézés lehető

ségeivel. 

Fentiek figyelembe vételéve l az egészséges méhnyak rák
megelőzés célj ábó l vég zett, mindennapi gyakorla t formájában 

történő eltávo lításá t nehéz lenne indo kolni . Az olyan gya kran 

hallható "érvekkel", mint példáu l "még két lefogás , és nem 

lesz több go nd vele" , vagy "ha már itt tartun k, kapj uk ki, jobb 
a békesség", ny ilvánva lóan méltatla n lenne vitába szá lln i. 

legkomoly abb érv a rák kia laku lásának a veszé lye a vissza- ÉRVEK A MÉHNYAK MEGTARTÁSA MELLETT 

hagyo tt méhnyakcsonkban. A korábbi közle mények enne k ANATÓMIAI ÉS ÉLETTANI SZEMPONTO K A kismedence hashárt ya 

gyakoriságát 1-2% -ban adták meg (4-5). Az új abb vizsgála tok alatti területén lévő sze rveket az endopelvic us fasc ia veszi 

20 / 998 Nögyógyász,11i Onkológia / . /9 - 23 



I. ábra . A rész leges 
méheltávolít ás 
válto zata i ( Munr o (2)) 

1. cso nkolá s a méh 
ütőerek e lágazása feleli 

11. a méh ütőerek 
lekötésre kerülnek 

111. cso nkolá s a méh 
ütőerek elágazása alatt 

A a nyakcsa torna 
érintetlen marad 

B a nya kcsatorn a 
elektrom os kiége tése 

C a nya kcsa torna 
kim etszése 

1. 

Ill. 

kör ül, amelynek jel entős sze repe van eze n sze rvek alátá

masz tásában és rögz ítésé ben. Eze n rögzítő ren dsze r meg hatá

rozó része a parametrium , amely össze köttetés t biztosí t a mé h 

és a hó lyag ( ligame ntum vesico uterin um), a méh és a vég bél 

(ligamentum sacro uterinum) , valamint a méh és a meden cefa l 

között (ligame ntum car din a le) . A rögzítő szala go k közötti 

fo lytonosság ot a méhnya k biztosítja. A te ljes méheltáv o lítás 

ese tén megbo mlik a kismed ence életta ni stat ikája, gya krabba n 

alakulhat ki kür t e l őrüremkedés, hüve lycso nk e lőesés, illet ve 

enteroce le (32-35) . Rész leges méhe ltávolí tás t követően ennek 
j óva l kisebb a valószínűsége ( 1 ). 

A méh, a hólya g, a vég bé l és a hüve ly felső harmadá na k szi m

pat ikus és para sz impat ikus beidegződését biztosí tó ideg rosto k 

a Fran kenha user plex usban egyes ülve a ca rd inale szala gon á t 

é rik el a cé lsze rveket (4 1). A te ljes méhe ltávo lítás során a 

méhnyak körüli szöve tek et át ke ll vág ni , ame ly az ideg kö

tegbe n l évő idegdúcok sérü lésé hez veze thet, és káro sodhat az 

e llátott sze rvek , elsősorban a hólyag és a vég bé l működése. 

Prior és 111/sai (37) telj es méheltávo lítás t követően a hólyag és 

a végbé l érzé kenységé nek növe kedésé t ész lel ték, amely 

gya koribb vizele t és szé kletürít és i inge rre l jár t együt t. Taylo r 
és Smilh (38) viszon t gya koribb vizelés i inge r melleit csö kkent 

bé lmüköd és t figye ltek meg. Han/ey (39) , va lamint Parys és 
mtsai (40) ugya ncsa k a mü tét után i hól yag-húgycső mü köd és 

zavará nak gya koribb előfordulását ész le lték. A te ljes méhe l

tá-volít ás és a rész lege s méheltávo lítás összehaso nlítása során 

Kilkku és 1111sai (4 1-42) azt ta lá lták , hogy a méhnyak vissz a

hagyá sa ese tén sz ignifik ánsan ritkábban fordul elő húgyút i 
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fertőzés, vize lettartás i zava r, továbbá gya kori vagy nehe z í

te tt v izelés és éjsza ka i vize lés. Más szerzők viszont nem 

erősítették meg, hogy a te lje s méheltávo lításnak bármilye n 

kedvezőtlen hatása lenne a hó lyag és a végbé l mük ödésére 
(43-44) . 

PSZICHOSZEXUÁLIS SZEMPONTOK Korábban hosszú ideig tartot

ta magá t az a nézet, hogy a méhnek illetve a méhnya knak nincs 

sze repe a kie lég ülé s lét rejö ttébe n. Újabb vizsgá latok sze rint ez 

a vé leke dés nem á llj a meg a helyét . Különbsége t ke ll tenni a 

bel ső (hüve ly i) , kü lső (cs iklóhoz kötö tt), vala m int 

vegyes orgaz mu s közö tt (45). Maslers és Joh11s011 (46) úttörő 

j e llegü munkájukban megá llap ítják , hogy a méhnyak na k és 

méhnek sze repe van a hüv e lyi kie légülés kia lakulásá ban. 

Ezt azó ta mások is megerősítették (47) . Ennek alapj án so kan 

úgy vé lik, hogy a te lj es méhe ltávo lítás , am ely a méh-hüve ly 

idegfona t sé rülésé t okozza, kedvezőtl en hatáss al lehe t a nemi 

é letre azo kban a nőkben, akik a kie lég üléshez hüve ly i úton 

ju tnak e l, míg akikn é l a kielég ülés a csi kló inge rlése révé n jö n 

létre, ilyen hatássa l nem kell szá moln i. Rész leges méheltá 

vo lítás eseté n a be idegzés nem sé rü l jel entős mértékbe n, ezér t 

ilyen kedvezőtlen hatá s nem j ele ntkez ik ( 1 ). 

Emellett szer epe t w lajdon ítanak an nak is, hogy a méhnyak 

nyá k fokozz a a hüve ly síkosságá t, en nek híján a hüve ly szára 

zabb , a közös ülés pedig fájda lmasa bb lehe t. Jewefl (48) szerint 

te ljes méheltávolít ás ! követően átlagos an 12% -ka l csö kken a 

hüve ly hossza, ame lynek ugyancsa k közösü lési fájda lom lehet 
a köve tkez ménye. 
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Zussman és mtsai (47) sze rint a hüve lyi kielég ülést kife 

j ezet ten hátrányosan befolyásolja a teljes méheltávolít ás. 

Helströrn és mtsa i ( 49) vizsgála tai sze rint rész leges méhel

távo lítás után ilyen hatássa l nem kell szá molni. Száznégy 

rész leges méheltávolí táso n átese tt beteg adat ai alapján megál
lapítják , hogy műtétet követően a házasé let gyako ribb lett, az 
orgazmu sok gya kori sága illetve többszörössége pedig vál

tozatla n maradt. Kilkku és mtsai (50-5 1) vizsgá latai sze rint 

teljes méhe ltávo lítás után az orgaz mu sok gyakor isága j elen

tősen csök kent, sze mb en a rész leges méheltávo lítással, ahol ez 
nem vo lt megfigyelhető. A közösülé sek gya kori ságába n nem 

találtak kül önbsége t a két csopor t össze hasonlít ása során, a 

korábban fennál ló házaséle t zav ar viszo nt nagyo bb mértékben 

csö kkent a rész leges méheltávolítás ! követően. 

A fenti adatok értékelése kor természe tesen mindig figye lem

mel ke ll lennünk arra , milyen nehéz eldönteni , hogy a nemi 
élet zavara sze rvi vagy lelki tényezők köve tkezménye-e? 

Rogers (52) sze rint a nőgyógyászati keze lést igénylő betegsé
gek mint egy felében "nőgyógyászati zász ló alatt hajózó psz ic

hés konfliktu sról van szó". Ez nagyba n meg nehezíti a rész 

leges t és a teljes méhe ltávo lítást követő psz ichoszex uális vá l

tozások értéke lésé t és össze hason lítását is. Ezért fontos, hogy 

a méheltávo lítások következ ménye inek érté kelése kor a beteg 
műtét e lőtt i lelki jell emző it is figye lembe vegy ük (53-54). 

Az a tény, hogy "minden ki van véve ", a nők jó részé t lelkileg 
meglehetősen megv isel i. Nőiességük egy részé nek elves z
téseként é11éke lik a műtétet. A férfia któ l sem telj ese n idegen 

az olyan vélemény , min t "akin ek nincs méhe, az már nem is 
nő". Ez sok párkap cso lat megro mlásához , illetve megsza 

kadá sáho z vezete tt és veze thet. Részleges méheltávolítá s 

ese tén viszont az a tudat , hogy nincs mind en eltávolítva ("not 
eve ,y thin g is remove d") , csö kkentheti a műtétből eredő lelki 
ellenérzése ket , továbbá az idegesség, az inger léke nység és a 

búskomor ság gyakoriságá t (8, 55-57). 

KÖVETKEZTETÉSEK Bár a méhnyak meg tartásából fakadó elő

nyöket többe n vitatják , nem kétséges, hogy az emb eri testben 

egyet len sze rv sem haszo ntala n vagy felesleges . Vonatkozik ez 
a méhnyakra is, ame lynek eltávo litása csak megfelelő ja vallat 

ese tén indokolt ( 1 ). 

Azon korább i érvek, ame lyek a méhnyak kötelező eltávo 

lításá t támasz tották alá, napjainkra már megkérdőjelezhetők. 

Pusztán megelőzés céljábó l eltávo lítani egy egyé bként egész
séges szervet nem mega lapozott, különös en nem akkor , ha a 

rákmegelőző állapotok korai felismerésé re mind en lehetőség 

ado tt. A méhnyak megtartásá nak lehetősége az aláb bi felté
telek fennáll ása ese tén vethető fel: 1. a méheltávo lítást j óindu
latú elvá ltozás tesz i szükségessé, 2. a műtét el őtt végzet t 

citológia, kolposzkópia, valamint a méhkaparás kizárja a rossz
indul atú vagy rákot mege lőző elváltozá s jelenlétét, 3. a méh

nyak anató miail ag ép , 4. biztosítottn ak látsz ik, hogy a beteg a 
műtétet követően rész t vesz a rendsze res nőgyógyászati el-
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lenőrzéseken . Fenti feltéte lek megléte ese tén elsősorban fiata

labb és nemi életet élő betege knek fel lehet ajánl ani a kétféle 
műtét között i választás lehetőségét. A méhnya k eltávolítás 

kockázatát és hátrányai t össze kell vetn i az előnyökkel. 

Az utóbbi évtizedekben a szülészet-nőgyógyászat terület én is 

számos korábban megd önthetetlennek tűnő alapelv összeom

lásának voltunk tanúi , sőt része se i is. Az egészséges méhnyak 

kötelező eltávolítá sa is ilyen dogm ának tűn ik, ame lynek idő

szerűségét cél szerű lenne újra gondolni . 
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