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A MEDENCE ÉS A HASHÁRTYA MÖGÖTTI TERÜLET NYIROKHÁLÓ

ZATA Daganatos betegsége k gyógy ító cé lla l végze tt műtéte i 

sorá n a környező nyirokcsomók e ltávo lítása minden esetben 

szüksége s , amik or feltételezhető, hogy a daganat sej tek már 

bekerültek a nyiro kkeringés be. Ismereteink sze rint, a dagana t 

sejt ek a ny irokutak on keresz tül sodródn ak, "embolizáció" és 

nem folyam atos növeke dés formáj ába n terjedn ek. Az ese tek 

többségében a nyirokerekben gyo rsan tovaso dródn ak, és a kör

nyező nyirokcsomó kban akadnak fent. Felsőbb nyirok cso mók

ba , amelye t "máso dik vagy harmadik" nyirokcsomó láncnak is 

nevez ünk , csa k másod ik lépés ben jutna k. El őfordulhat azon

ban, hogy megreked nek a nyi rokerekben is. Erre á lta lában 

akkor kerü l sor, ha a nyirokk eringés gá tolt, pl. ami ko r a ny irok

ereket egy megnagyobbo dott nyiro kcso mó zá rj a el. Klinikai lag 

látható megnagyob bodott ny irok cso mók hiányában nem való 

színü , hogy a ny iro kerekben daganat sejt ek legye nek. 

A méhnya k rákok környező nyirokcso mói a medence i nyi rok

csomók . A daga nat sej tek innen csak második lépés ben j utnak 

a főütőér körül i nyirok cso mókba. Nem így a pete fésze k és 

mé htest rákok ese te iben , amikor az el vezető ny irokerek egy ré

sze közvet lenül torkollik a para aortáli s nyi rokr endszer be. 

Újab ban hangs úlyt kapott az un. "őrző - sentine l" ny irokcso

mó e lkép ze lés. Ennek lényege, hogy egy ny irokcso mó láncon 

belü l van egy-egy nyi rokc so mó, ame lybe a sodród ó daganat 
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sejt ek legelőször kerülnek be . Ha az "őrző" nyi rokcso móban 

átt ét nincs, a többi ny irok cso mó is dag anatmentes. Ebből kö

vetkezik , hogy elegendő először csak az "őrző" ny irokcso mót 

e ltávolítani és fagyasz tott metszeten vizsgá lni. Ha ebben nincs 

rákos sej t, a többi nyirokcso mó eltávo lítása nem szükséges . 

E l őfordulhat azonban , hog y az "őrző" nyirok csomó hián yz ik, 

sőt az is, hogy a daga natsejtek kivételese n más nyirok cso móba 

kerü lnek el sőként. Az "őrző" nyi rokcso mó e lképze lésre alapo

zo tt keze lés nagyo n kézenfekvő, de hog y a gy akorla tban ez az 

eljá rás menny ire a lka lma zható, ahhoz még tová bbi vizsgá la

tokra van szükség. Elsősorban sze méremtest és emlőrák ese

teiben tört énnek próbálkozáso k, az eredm ények azonb an még 

nem jo gos ítanak fel arTa, hogy a hagyo mányos kezeléstő l a 

mind ennap i gya ko rlatban e ltérj ünk. 

A nyiroke rek, a nyirokcsomók anatómi áj ának és az egyes da

ganatok terjedési útja ina k ismere te a daga nat sebész szá mára 

elengedhe te tlenül fontos. Ezeket az ismereteket azonban nem 

nél külözhe ti a sugárkezelő orvos sem. A bes ugárzás i mezőket 

ugyanis ennek megfelelően kell megvá lasztani, kivéve azoka t az 

esteket, ami kor csak az el sőd leges daga nat besugárzása a cél. 

A MEDENCE NYIROKRENDSZERE A nyiro kerek a vérere ket köve tik , 

ezért az egyes nyirokc somó csopo rto kat ann ak az érnek meg

fe lelően nevezzü k, amely körül e lhe lyez kedn ek. Hangs úlyoz ni 

kell azo nban , hogy a medence i nyirokcso mók és nyiroke rek 

egységes há lózato t képez nek, és nem különböző csopo rtokbó l 

á llnak (/ . ábra). Cso portokra történő fe losztásuk és ennek 

megfelelő elnevezésü k me sterséges , a klin ika i gyakorl at sze m

pontj ából azo nban cé lsze r(í. Á ltalá ban 7 cso portot különít ünk 

el : 1. A közös cs ípő erekhe z (ar teria iliaca communi s) tartozó 

nyirokcsomók (2. és 3. ábra) , amelyeket bel ső és kül ső csopor

tokra is osz tanak. Az utóbbiak az ér és a medencefa l között 

ta lálhatók. 2. A kü lső csípő erekhez tartozó nyirokcso mók 

(2. ábra). Eze n belül az irodal omban gya kran három csoportot 

különítenek el: az arteria iliaca ex terna melletti , az arter ia és a 

vena iliaca exte rna közö tti, és az erektől be felé elhelyezkedő 

nyiro kcsomók . Neve zik eze ket kü lső, középső és bel ső lánc

nak is. Úgy tűni k , hogy a gyakorlatban ennek a felosztás nak 
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vv. hepati cae 

nodi lymphati ci 

venae cavae 

vena ovarica 

nodi lymphatici 
iliaci commune s 

nodi lymphatici 
iliac i exte rni 

.{ 

truncus coel iacus 

art. renalis 

verni rena lis sinistra 

ren 

vena ovarica 
m. quadratus lumborum 

aorta 
m. psoas major 

nodi lym phatic i per iaort ici 

l~~li:= =======J=F~- - art. et vena ovarica 
(lig. infundibu lo pelvicum) 

fíll~=========dt=====-nodi lymphatici subaortici 

~----=;t:::::.::::::===- nodi lymphati c i 

praesacra I es 

ureter 

vesica urinaria 

vena femora lis 
art. femora lis 

/. ábra. A női nemi szervek daganatainak sebészetében fontos nyirokcsomók elhelyezkedésének vázlatos rajza 

ninc s jelentősége. 3. Elzá ró (obturátor) nyirok csomók . Az 

obtur áto r árokban az elzá ró erek és ideg körül he lye zkedne k el. 

Felső hat ára a külső csípő ve na a lsó fe lsz íne, lefe lé pedi g a me

dence fenékre terjed. Gyakorlati szempontok miatt célszerű az 

ob tur átor erek alatti és feletti nyirok csomóka t, mint felsz íne s 

és mély obturátor nyirok cso mókat külö n vá lasz tan i. Á lta lános

ságban obtur áto r nyirok cso mókon az e rek fe letti ny irokcso mó

kat értjük. Egyes szerzők az elzá ró idege t és nem az ere ket j e

lö lik meg elv ála sz tónak . Ez azo nba n nem teljese n ponto s, mert 

a nyirokc so mókat tartal ma zó zsí rszöve t magában fog lalja az 

idege t, és az a lá is terjed. 4. Az ar teria és vena hypogas trica 
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(belső csípő erek ) körüli ny irokcsomók , am elye k leg nagyob b 

rész t a felső fart áji verőér (arte ria glutea superior) körül talá l

hatók. Neve z ik ezeke t olda lsó keresz tcso nti ny irok csomókna k 

is. Az alsó fartáji és a belső sze mérem verőerek (ar te riae glutea 

inferio r et pudenda intema ) már a param etr ium medencefali 

tapadá sánál he lyezkednek el. 5. Keresz tcso nt előtti (pra e

sacra lis) nyirokc somók. Vannak , akik itt is két csopo rtot kül ön

böztetnek meg : az aorta a latti (subaortiku s) nyi rokc somóka t, 

ame lye k az osz lás szögé ben helyez kednek e l a promontor ium 

felett , és azo kat , amelyek valóban a keresz tcso nt előtt vannak 

(3. ábra) . Ez a felosztá s sem á ltalános. 6 . A petefé sze k ere it 
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ureter nodi lymphati ci iliaci 

art iliaca exte rna m. psoas 

2. ábra. A közös és külső csípő erek és a psoas izomról leválasztott nyirok 

rendszer egy egységes hálót képez. A nyirokrendszer lefelé és felfelé is terjed 

határok nélkül. Szétválasztásuk és az erek szerinti elnevezésük mesterséges. 

/ 

1 

1/ \ an . iliaca cummuni s 
1 

. . 

art. iliaca externa / an . iliaca interna\ ~romontorium 
\ 

1
vena iliaca cummun is 

3. ábra. A közös csípő gyűjtöér a jobb oldalon hasonnevű verőértől kifelé és 

kissé az alatt található. A bal oldalon csak a közös csípő gyiíjtöér látható. Itt a 

verőér van kifele. A húgyvezeték a külső csípő erek felett keresztezi 

az ereket. A külső és közös csípő ereket hálószeriíen borító és körülvevő 

nyirok- és kötőszövetet a húgyvezeték alani szakaszon eltávolírottuk. A 

promontorium felett a nagy erek oszlása alatt (subaortikus), illetve a promon

torium alatt, a belső csipő verőértől befelé l évő zsírszövetben helyezkednek el 

a keresztcsont elő11i (praesacralis) nyirokcsomók. 

(arte ria és vena ova rica) körülvevő nyirok csomók, amelye k a 

ligamentum infun dibul opelvicum mentén közvet lenül a főütő

ér körü li nyirok há lózatta l állnak össz eköttetésben. 7 . A lágyé k 

sza lag feletti (suprain guin alis) nyirokcsomók. A kü l ső csípő 

erek ny irokr endszerének folyta tását képez ik, a co mb csa torn a 

1998 Nögyógy ás:a 1i Onkológia / . 77- 87 

A medence és a hashártya mögölli teriílet 11ögyógyás:-sebés:eti ,,o,wtko:ásai (4) 

urete r n. obturato rius 

art. iliaca externa vena iliaca externa 

4. ábra. Az eltano11 erek alatt az elzáró ideg (nervus obturatorius) feszül ki. 

Alatta a parametriumot képezo érfonat látható, amelyben nyirokerek és nyirok

csomók is találhatók. 

belső nyílása körül ta lálhatók . A combc sato m án keresz tül az 

alsó lágyé ki és a comb nyirokrendszeréből j övő nyirokereket 

szedik össze. Körü löttük j elentős mennyiségű zsí rszöve t he

lye zked ik el. 

A nyirokhá lóza t három féle képpen je lenik meg : 1. A nagy e rek 

körül i nyiro khá lózat könnye n feli smerhető, az ere ket pókháló

szerűen vesz i körü l, sokszor j elentős menny i ségű zs írszöve ttel 

keve redve (3. és 4. ábra) . 2. A kis ereket k ísérő nyirokh álózat 

viszon t nem nagyo n azo nosítható , mert a ny irokren dsze r az 

erek körül kia lakult fona tokban ta lá lható. Ezeke t a fona tok at 

"ny irok-véré r fonat oknak " nevez he tjük . A fonatok kis verő

erekből, az azo ka t körülvevő kis vissze rek há lózatából , tová b

bá kötőszövet i és izo mro stokb ól, zsírszövetből , nyirokerekből 

és nyirokcsom ókból és idegekből épüln e k fe l. A nyirok-véré r 

fonat az arteria hypogas trica ágrendszerétől kezdődően, a nagy 

erek alatt a medencefalon és fenéken ta lálható. Hátrafelé a hypo

gastr ica hátsó ágai nak megfelelően a keresz tcso nt előtti terü

letre is kiterjed . Két o lda lról, az obnrrat or ereket kísérve , az 

obt ura tor csatorná ig tart. A méh vonalába n a med ence sze r

ve khez kan ya rodik , azokka l szoros an össze kapaszkod ik. Vé

kony fonatok a medencéből k i lépő erekke l együtt a fartáj ékra 
is kite1je dn ek. 3. /\ z ob tuníto r izom bőnyéjc e lőtt a ny irokhá

lóz at zsírszövette l keve redve egy ma ssz át képez, amely a vena 

iliaca ex terna és az ob tu rato r erek körül kialakul t nyirok-vé rér 

fonat között helyezkedik el. Benne fut az ob turator ideg, vérerek 

azonba n nincse nek. Az obtu ra tor bőnyéhez csak hozzá fekszik, 

attól könnye n e lvá lasz tható . Határa iva l lazán kapc solódik. 

A medencefal és fenék, illetve a medence szerve i közötti nyi

rok kapc so lat legnagyo bb rész t a parametrium on keres ztül 

va lósul meg. Számos megfigye lés bizonyítja, hogy a para

metriumban nyi rokcsomók ta lá lhatók, amelyek szétszórva he-
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lyezkednek el. 8111ghar d1 és a gra:::i iskola ( 1) sze rint ezek 

a nyirokcsomók a medencefa l közel ében is meg talál hat ók, 

máso k azonban inkább a méhhez köze l figye lté k meg őket. 

A graz i iskola hívta fel a figyel met az un. parauterin vagy 

ureter ny irok csomóra , ame ly á lta lában a méh nyirokc som ója, 

kétoldalt a méh verőér és a húg yvezeték kereszteződéstől kissé 

fe lfel é és ki felé talá lható (2) . A húgyhólyag nyirokc somóit egy 

mellső és oldalsó , a vég bé lét egy fe l ső és egy anorectalis 

cso portra szo kták osz tan i. A param etrális nyirok csomóknak e l

sősorban a méhnya krákok és a hüve ly fe lső harmad ában kelet

keze tt rossz indulatú bete gsége k ese tében van jelentősége. 

Eze kben a rákos betegsége kben nem ritka , hogy a para

metrium ny irok cso móiban áttét talá lható , amel y e lőfordulhat 

akk or is, amiko r a medencei nyirok cso mókban még nincse nek 

daganat sejtek. Az ese tek több ségében azon ban a medence i 

nyiro kcso mó áttétek is megtalálhatók. Az e lmondottakbó l 

követ kez ik, hogy eze kben az ese tekben a daga natmentesség 

elé résé hez a parametriumok e ltávolítása is szü kséges. 

A FŐEREK KÖRÜLI NYIROKHÁLÓZAT - PARAAORTALIS N YIROKCSO 

MÓK A nőgyógyász-sebész a főerek körü li nyirok cso mók a lat t 

a gya korlatban csak az aorta és vena cav a nyirokcsomó i-nak az 

osz lástól a vese e rekig te1j edö sza kaszá n találh ató nyi rokrend

sze rt ér ti (/ . ábra). Az itt el hel yezkedő nyirokc so mókat az a l

só bél fodor verőér (a rter ia mese nterica inferior ) a latti és felet 

ti rész re is fel szo kták osz tani. Be11ede11i Pani ci (3) ismertette 

rész lete sen a főerek körüli ny irokcso mók sebészi ana tómiáját, 

és elkü lönít ett erek melletti , el őtti és mögö tt i (precaval , para

caval, retrocava l, preaorti c, paraaortic és retroao rt ic) nyirok

cso mó csoportoka t. Gyakorla tilag a főerek körüli nyiro kcso

mók teljes e ltávo lítása magában foglalja az erektől kifel é, be

felé és az ere k alatt és előtt elhelyezkedő ny irok -zs írszöve t el

távo lítá sá t. 

A főerek körüli nyirokren dszer felfe lé, mint jobb és bal oldal i 

ágyé ki nyirok törzs ( trun cus lym pha ticus lumbali s ini ste r et 

dexter) sze dödik össze , és a vese erek felett az ao rta j obb olda

lán , a rekesz izom a latt egy tágu latban egyes ül (ci sterna chy li), 

ame lybe a bé lrendsze r nyiro kere i! összeszedő ny iroktör zs , a 

trun cus lymphaticu s intes tin alis is ömlik. A ciste rna chyl i-bö l 

a mellkasi nyirok veze téken (du ctus thor acic us) halad felfe lé, 

amely ren dsze rint az angulu s ve nosus s inisterbe torkollik. 

A MEDENCE ÉS A HASHÁRTYA MÖGÖTTI TERÜLET IDEGEI A meden 

ce és szerve inek beid egzése alapvető ideg rendsze ri isrnere lek 

né lkül nem érthető. A gyako rló nőgyógyász-sebész szá mára 

ugya nakko r a sebészkés veze tése , a sze rvmük ödés he lyreállí

tása és az idegrend sze ri szövődmények e lkerül ése , keze lése 

sze mp ontjából e lenge dh etetl en, hogy tisztá ban legye n az ideg 

pályák ka l és azo k müköd éséve l. Ezé rt rövi den átte kintj ük azo 

kat az alapvető ideggyógyásza ti isme reteke t, ame lyek a 

gyako rlat sze mpontjából szükségese k. 

AZ IDEGRENDSZER SZERKEZETE Az idegren dsze r sajá tságos inge

rül eti mük ödés ü sejt egysé ge az idegsej t (neuron) (5. ábra) . 
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Az idegse jt ek egy magv ú, nyúlván yos sejtek (multip ola ris neu 

ronok) , amel ye k csopo rtokban he lyez kednek el. A sej tma g kö

rüli részt perikaryonnak vagy sejtte stnek is neve zz ük . Alap ve

tően két formáját különbö ztetjük meg: a mo toros és az érző 

idegsejt eket. A te sti motoros (somatomotoro s) idegsejte k mag

körüli részéből szá mo s kisebb , inge rület felvéte lére szo lgá ló 

nyú lvá ny (plasma nyú lvá ny, idegsej tnyú lván y, dendr it), és egy 

hossz abb nyúlván y, az ideg nyúlvány (neur it, axo n) ága z ik e l, 

am ely összeköti a perikaryo nt a cé lszervvel. Az ideg nyúlvány 

változó hossz úságú, so kszo r I méte rné l is hossza bb. A neuri tet 

általában mye lin hüvely veszi körül. A neu ritet az öt körülvevő 
hüve llye l egy ütt ideg ros tnak ne vezú ik. A neur it végelág azó dá

sa a végfác ska (te lodendron), amely rend szer int so k száz vég

zö désböl áll , és, amelyen keresz tül az inge rület áttevődik a cél 

sze rvre vagy má sik idegse jtre. A testi érző (so matosensoros ) 

idegs ejtek kétnyú lvány úak (bipolári s vagy pseudou nip oláris 

ne uronok) , amelye k közül az egy ik a célsze rvve l (per ifé riás 

nyúlvány) , a má sik a köz pon ti ideg rendsze r idegsejtjéve l (ce nt

rális nyúlván y) létesít kapcso latot. A környé ki nyúlvá ny vége 

ingerület-felvevő sze rkezette l (recep tor) rendel kez ik, amel yek 

a bőrben és a haránt cs íkolt izmokb an va nnak. A köz ponti ny úl

vány más idegsejtekke l ún. interneur a lis syn ap sisok formáj á

ban va n kap cso latban. 

A gerincvelő (6. ábra) sz ürke á llomá nyában az idegse jt ek cso

porto kban, ún. magok ban (nucleu s) helyez kednek e l (7. ábra). 

A tes ti motor os idegsej tek magva i (motoro s magcsopor t) az 

elül ső szarvba n (cornu ante riu s) vannak. Eze knek a sejteknek 

az idegros tjai a gerincvel ő mell ső gyö keré n (radix an terior/ 

ventra lis) ker esz tül lépnek ki, amiért ezeket a sejteket rad icu

laris idegsejte knek is neve zz ük. Az érző idegsejtek központ i 

nyú lvá nya i a hát só gyö kéren (ra dix poster ior/dorsal is) lépnek 

be, és vagy közve tlenül kapcso lódnak a ger i ncvelői fel- és le

szálló pályákhoz (fi.miculus), vagy a hátsó szarvban (comu posterius) 

lévő idegsejtek en (interneuronok, átkapcso ló idegse jt ek) át

kap cso lódva. Az átkap cso ló idegse jtek idegnyú lvá nya rendkí

vül röv id, és közvet lenül kapcsolódik a gerincvelő va lame ly ik 

idegsejtj éhez. Azoka t az idegsejt eket, amelyek nek az ideg

nyúlvá nyai a fel- és leszá lló pá lyá kat képe z ik, funicu laris neu

rono knak hívju k. Az érző idegrostok egy más ik része közvet 

lenül a motoro s idegs ejtekh ez kapc so lódva adj a át az ideg in

gerületet (re flexek). A közö s e redetü és végzö dés ü neuro nok 

együ ttese a tractu s, amelye t att ól függően, hogy m ilye n alakú 

és menn yire ki feje ze tt , osz lopn ak, köt eg nek stb . (fasc iculus, 

culu11111a, le11111iscus) neve.lünk. 

A mellső és a hátsó sza rv között , a gerincvelő egész hosszában 

egy egységes sej tosz lop húzódik vég ig (int erm ed ie r zó na) . 

Ehhe z kap cso lódva a me llka si, a fel ső három ágyék i, és a má 

sodik , harm adik és negye dik kere sz tcso nti csigo lyának meg fe

le lően talá lható a vege tatív moto ros idegse j teket tartalma zó 

(vegeta tív motoros mag) o lda lsó szarv (corn u latera le). A ve 

get at ív mo toros idegsej tek ideg nyú lvá nyai a mell ső szarv i mo

toros idegsejtek rostja ival egy ütt a mellső gyö kön lépnek ki a 

gerincvelőből. 
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A gerincvelő mellső gyökerén kilépő és a hátsón bel épő ideg
nyúlvány kötegek még a csigolyá k közti nyílások (foramen 
intervertebra le) előtt egyesülnek és létrehozzák a geri ncvelői 

ideget (nervus spinalis) (7. áhra) . Két-ké t gyökérnek megfele 
lő gerincvelői szakasz a gerincvelői szelvény (segme ntum spi
nale). A gerincvelői idegnek a csigolyák közti nyí lásban egy 
megvastagodá sa látható, amely a csigolya közti vagy gerinc
velői dúc (ganglion intervert ebrale seu spinale). Ebben a dúc
ban a testi ér7Ő idegsej tek vannak. A gerincvelői ideg rögtön 
három ágra oszlik: 1. a mel l ső ág (ramus ventralis), ame ly a 
szomszédos gerincvelő idegek mell ső elágazó dásaival hálóza
tot képez (plcxus), 2. a hátsó ág (ramus dorsalis), amely nem 
alkot fonatot. Mind két ágban kevert. érző és motoros idegros
tok haladnak. 3. összekötő ágak (ramus comm unicans albus). 
ame lyen a vege tatív rendszer rostja i haladnak (7. áhra). A ge-

dendril 

pcrikaryon 

/ 1clodendrion 

5. áhra. Az ideg;,ejl (neuron) szerkczele. a. A !esti motoros ide,cjl (neuron) 
egymagú sejt amely számos plazma nyúl,imnyal (dendril) é, egy hossd1 
nyúl\ ánnyal (neuri1, axon) rendelke1ik. A neuril kö1ve1í1i az idegingerüle1e1 a 
célszervhez a telodendrionokon keresniil. A plazma nyúlványok ingerület 
feh ételére szolgálnak. b. A testi érzö idegsejt kétnyúl,ányú, az egyik a köz
ponti nyúlvány, amely más idegsejtekkel lé1esít kapcsolatol. a másik a környé
ki nyúlvány. melynek végén ingerüle1 felvételére szolgáló végzödé,ek (recep
torok) vannak. 
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ri ncvelői idegrostok a harán tcsí
kolt izmok beideg zését adják, és 
közvetlenül. átkapcso lódás nélkül 
vannak kapcsola tban a cé lszerv
vcl. 

A vegetatív (autonóm) idegrend
szer a simaizmok, a szívizom és a 
mirigyek működését szabá lyozza , 
a szervek akaratunk tól független 
beidegzését adja. Alapvető felada
ta a szervezet belső egyensúlyának 
fenntartá ·a. Bonyo lult összefüg
gésben van az idegrendszer több i 
részéve l, olyannyira, hogy a kü
lönbÖ7ő idegmüködések elválas7-
tása sokszo r nehézkes vagy lehe
tetlen. Az autonóm idegrendszer
nek két részét: a sympathiku s és 
parasympath ikus idegrendszert kü
lönbözte tj ük meg. A sympa thikus 
és parasym pathikus rostokon ke
resztül a szervekhez gátló és ser
kentő ingerek egyaránt jutnak , a 
két rendszer egy adott szervben á l
talában ellentétes hatást fejt ki. 

nn. lumbales 

A sympathiku s idegrendszer a 12 

mellkasi és az e lső három ágyé ki 
csigo lyának megfelelő gerincvelői 

6. áhra. A geri ncve lő és a ge- szel vényből szimnazik (thoracolum-
rine1 clő i idegek bal is out flow/kirajzá s. Th I-L3) . 

A parasympat hikus idegrendszer 
részben az agytörzsből ered. és a 

Ill. VII. IX. X . agyideg elágazási rendszeréhez csatlakozik 
(cranialis kirajzás), részben a 2-4. keresztcsont i gerincvelői 
szel vényből származik (sacralis kirajzás, 2-4). A sympa
thikus idegrendszer központi idegre ndszeri sejtjei a gerincvelő 
szürke állomány oldalsó szarvának intcrmedio latera lis sej tosz
lopát képezi. Ezek a sejtek a közpon ti idegrendszer magasabb 
rés7eivel és a gerinc-velő mús idegscj tjeivel is összekö ttetés
ben állnak. 

Ellentétben a sema tikus beidegzési végző idcgrostokkal. az 
autonóm idegrendszer rostjai nem egy. hanem legalább két ne
uron rendszeren keresztül ér ik el a célszervcket. Az agy1örzsi 
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ganglion trunci 
sympathici 

truncus 
sympathi cus 

n. spinali s 
ramus dorsali s 

commun icans 

ganglion spinale 

arachnoidea mater 

spinalis 
dura mat er spinali s 

pia mater spinalis 

corn u posterius 

n. spinalis, radix dor salis 

n. spina lis. radix vcntral is 

cornu anterius 

'-----''--+-:r- corpus verteb rae 
(fac ies interver1ebra lis) 

7. ábra. A gerincvelö átmetszetc és ideg kapcsolatai. A kiemelés a gerincvelöi ideg és a sympathikus törzs viszonyát mutatja. 

és gerincvelői sympath ikus és parasy mp athiku s idegsejtekből 

eredő idegros tok, amelyeknek vé kony velőshüvelyük van (ún. 

"B" ros tok) , ga nglionokhoz (id eg dúc ok) haladnak (el ső neu

ron rend sze r, pre ganglionari s neuron). Az ideg dúcok idegsejt 

csoportok. A ga nglion előtti idegrosto k az idegdúcban lévő 

idegse jt eke n végződnek sy napsisokon (idegá tkap cso lódá s) ke

resztü l. A idegdú co kban lévő idegsej tek rostjai velőtlenek, 

Schwann-hü ve llye l bírn ak, és rövi debb- hossza bb pál yáko n ha

ladva a cé lsze rveken végződnek (máso dik neuron rendsze r, 

postga nglionari s neuron ). Az ideg inge rület átad ása nem köz 

vetlen ideg kapcso lat , hanem ké miai anyagoko n keresz tül 

(neurotran smitt erek) tört énik. Para sy mpathiku s idege k ese té

ben az ingerületátv i vő anyag á lta lába n az acetilkolin, a sy mp a

thiku s idegvégződésekben pedig a nora drenal in. A leg újabb 

vizsgá latok azo nban an-a utalnak, hogy másfaj ta inge rül etát

vivő anyago k (sc roto nin , purin stb .) is léteznek, és, hogy a 

kolinerg és ad renerg be idegzésse l kapcso latos e lképze lésné l 

sokkal bonyo lult abb a kap cso lat rendsze r. 

A gerincvelői idegsejtekből eredő és az azok hoz futó sy mpa 

thiku s idegrostok a gerincvelői idege kkel halad nak . Egy ré

szük a koponya alaptó l a fark cso ntig, a gerinco sz lop két olda

lán elhelyezkedő idegdú cok hoz fut. A dúcok vá ltozó nagysá

gúak , el nevezésü k e lhel yez kedés ük sze rint tör ténik . Ezek az 
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idegdúco k egy mással, a ge rincoszlo ppal párhu za mosan futó, 

rövi d idegros tokka l (rami inter ga nglionare s) összekö ttet ésb en 

vannak , és ezá ltal egy ideg láncot/törzse t képeznek, amelyet sym

pathikus határláncnak (trun cus sy mp athieus) nevez ünk (8. áb
ra). A két symp athi kus törz s idegdúea i vé kony idegszá lakon 

keresz tü l (rami transve rsi) egy má ssal is kapcso latban varrnak. 

A sy mp ath ikus hatá rköteg dúcai a meden cé ben so kkal kiseb

be k, és a kere sz tcso nt elé kerüln ek. A két törzs a keresztcsont 

előtt fokoza tosan köze lít, majd a farok cso nt előtt egy ki s dúc 

ban (ga nglion termi na le) egyesül (8. ábra) . A ros tok többsége 

csa k kere ztez i a dú clánco t, az idegd úcokba n csa k látszólag 

végződik. Eze k a ros tok, több gerincve lői szel vényből összc

szedődve, idegeket képeznek (pl. a has i zs igere ket e llátó 

ne rvus splanc hnicus major et min or), és az erek ere désé né l e l

hel yezkedő ideg dúco kban (pl. ganglion coe liacum vagy a ga n

g lion mese ntericum superiu s e t in fer ius stb.) végződnek . Az 

idege k az idegdúco k körü l álta lában kiterjed t há lóza tot 

(plexus t) képez nek. A sy mp athiku s rendszer ideg dúcaib ól ere

dő (po stga nglionári s) idegrosto k az ereke t köve tve ju tnak e l a 

cé lsze rve khez . Eze ket az idegeket az e llátot t szervne k megfe

le lően ne vezz ük . A para sy mpathiku s idegrosto k gang lionjai a 

cé lszerveken vagy közve tlenül azo k köze lében talá lható k. Úgy 

tííni k, hogy a vege tatív ideg rendszernek a symp athiku s határ

láncba n átkapc so lódó rostja i a tes tfa lat, vég tagokat látják el. 
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rami intergang
lionares 

rami transversi 
ganglia trunci 

sympathici 

n. ilioinguinalis 

ganglion mesen
tericum inferius 

n. genitofemoralis 

ganglion terminale 

A medence és a hashártya mögölti teriilet nögrógrás:-sehés :eti mnatko:ása i (4) 

plexus hypogastricus 
superior 

n. obturatorius 

n. femoralis 

truncus lumbosacralis 
plexus hypogastricus 
inferior 

8. ábra. Truncus sympathicus, plexus hypogastricus és a fontosabb gerincvelői idegek. A sympathikus határlánc a gerincoszlop két oldalán elhe lyezkedő 

idegdúcokból (ganglia trunci sympathici). az őket összekötő rövid idegrostokból (rami interganglionares), és a kétoldali láncot egymással összekötő ágakból 
(rami transversi) áll. Jól látható, hogy az alsó és felső alhasi fonat milyen szövevényes összefüggésben van az idegrendszer többi részével. 

A zsigereket beidegző idegrostok az erek előtti idegdúcok ban 
kapcso lódnak át. 

A vegetat ív idegrendszer érző rostja inak ingerület felvevő vég
ződése i a zs igerekben és a bőrben vannak. A felszálló rostok is 
az idegdúcokon keresztül haladnak, és a gerincvelő hátsó 
szarvba lépnek be. A gerincvelői idegsejt ekben a bőrből és a 
zsigerekből érkező idegingerületek össze talá lkoznak. Ez adja 
az alapját annak, hogy bizonyos zsiger i fájdalmak különböző 
bőrterületeken kisugárzó fájd alom és/vagy fokozott érzékeny
ség formájában is megnyilvánulnak. Az össze kapcsol t bőr és 
zsigeri területeket Head-zónának nevezzü k. 

A MEDENCE IDEGRENDSZERE A medence idege i két csoportba 
osz thatók: 1. Az ágyéki-keresztcsonti idegfonat, amelyből 

származó idegek vastagok , szabad szemmel jól láthatók, testi 
motoro s és érző idegek. 2. A vegetatív idegrendszer, amely a 
medencei szervek és a medence sympathikus és parasympa
thikus beidegzését biztosítja. A vegetatív idegrendszer rostja i 
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nagyon vékonyak, szabad szemme l nem nagyon láthatók, kö
vetkezésképpen műtét alatt nem i smerhetők fel. 

ÁGYÉKI-KERESZTCSONTI IDEGFONAT Az ágyéki-keresztcsont i fonat 
(lumbosacralis plexus) tul ajdonképpen két idegfonatból, az 
ágyékfonatból (lumbalis plexus) és a keresztcso nti fonatból 
(sacralis plexus) áll (8-10. ábra). A két fonat különvá lasztása 
nőgyógyász-sebészet i szempontból nem könnyü, ezért a leg
több nőgyógyász-sebészeti könyv a ket tüt együ tt, mint ágyék
keresztcsonti fonatot tárgya lja. Az ágyék -keresztcsonti fonat 
részletes ismertetése meghaladja e könyv kereteit, rész lete
sebben csak a nőgyógyászat i sebésze t szempontjáb ól fontos 
vonatkozása it ismertetjük. 

A psoas izom belső széléné l található az ágyéki idegtörzs, 
amely az L 1-3 geri ncvelői ideg mellső ágából és a Th 12 illet
ve L4 idegek mellső ágának egy részéből eredő idegek össze
futásából képződi k (ágyé kfonat) (8. ábra). Az idegek a cs igo
lyák nyílása iból a musculus psoas majo r állomán yában lépnek 
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vena suprare11alis 
ve11a re11alis si11istra 

art. rcnal is si11istra 
vene renalis dextra 

ve11a lumbalis ascende11s 

art. et ve11a ovar ica ..... . 11. femoralis cuta 11eus latcrali s 

vena lumba lis .,;;o::··· 
11. ilioingui11alis 

art . 

······-·············· 
plexus lumba lis .. _._.,,,,.-

-······ 

...... _ n. obturatorius 

art. iliaca externa ....................................... 11. ge11ito femorali s 

ve11a iliaca externa 
11. femoralis 

.......... art. iliaca exrerna 

vc11a iliaca externa 

9. ábra. A verő és gyüjtőeres rendszer, valamint az idegek kapcsolata. llal <>ld:1l1111.1 i''"·'' 1111111,·lt,l\t>lll\CI. 1,,l,h ,dd.d,,11 .,1,.,~,:i 

aorta 

ve11a cava i11ferior art. mesc111erica i11ferior 

ve11a lumba lis ima -.. 

ve11a sacra lis media .LJ 
musculus psoas ............ i..!.. 

ve11a sacralis laterali \ ::..;::::::: 

····•··· '\ ;· 

lig. rotundum 

10. ábra. A medence gyüjtőeres rendszere. Jól lúthatu aL ~1d 0, kéröLtc,unt 1 1011:11 bunyulult kap"o lata. 
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:,,,,_..~--~--

I· . art. co lica sinistra 

... :
0
_art. sigmo ides ·:·y::.•· 

. uretcr 

L .. art. iliaca cummunis r·· ~ 
..... art. hacmorrhoidalis superior 

i t, •··· •e: ~::~:~:::~do, 
{ ' .... t/- vena iliaca intema 

::le:, .... " vena ct art.iliaca externa 

vena obturator ia 

v<lna vcsica lis superior 

·.·.--.·.·.• vena uterina 

................. ve11a rectalis mcdia 

\e 11a et an. circumflexa ilium profunda 

vena epigastrica inferior 

···· .......... _ vena vaginalis 
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ki, az izomnak a csigo lyák testéről és nyú lványa iról eredő 

rostjai között. Az ágyékfo nat legnagyobb részé t tulajdonké p

pen az izom taka rja, ezért műtét alatt nem kerülünk közvet len 
kapc so latba vele. Látóté rbe csak a psoas izom átvágása után 

hozható . A fonalból képződött idegek azonban már a műtéti 

területen futnak. Az idege k közül a nervus geni tofemora lis az 
izmot átfü 1ja, az elzáró ideg (nervus obturator ius) az izom bel

ső o ldalá n, a több i az izo m kü lső oldal án lép el ő. Az ágyék

fonat külső, alsó kötege i mielőtt belépnének a medencébe, a 

keresztcson t felső szé lén haladnak párhu zamosa n az ágyékfo
nat fe lső részéből eredő elzá ró ideggel. A kettőt az arte ria ilio
lumba lis vá lasz tja el. Az ágyék i idegtörzs a medencébe lépve 

csatlakoz ik az utolsó ágyé ki és fe l ső három keresz tcson ti 

gerincvelői idegből képződő keresz tcsonti fonatta l. Ez egy 

háromszög alakú kép let, ame ly a keresztcson t mellett, a körte

ala kú (pir iformis) izmon feksz ik az erős fali bőnye ala tt 
(/0 . ábra). Vastag eredő idegei ujjszerűen terjednek szé t. 

A plexusbó l származó idege k a forame n isc hiadicum maiu son 
keresz tül , ága kra osz tódva kilé pnek a medencéből , és az a lsó 

vég tag közelítő és haj lító, va lamint a medence izmait látják e l. 

Az ágak közül a nervus g luteus superior a pirifonni s izom fe

letti , a többi (nervus ischiadicus , gluteus infer ior, pudendu s, 
bőr és izo m ága k stb .) mind a piriformi s alatti nyíláso n lép ki. 

A keresztcso nti fonatnak elkülönítenek egy felső részéből ere
dő ülőfonatot és az a lsóbb részéből kial akuló szeméremtest

végbé l fonatot, amely már inkább a musculus coccyge us elülső 
fe lsz ínén fekszik. A kettő elválasztása sebész-a natóm iai szem

pon tból nem tűn ik indokol tnak. Az ülőfonat idegei , amelyek 

közül a nervu s ischiadicus a legjelentősebb, a nőgyógyászati 

sebészet terü letén kívül van nak. Működési zava rukkal csak a 

keresz tcson ti fonat sé rülésének következményeként talá lko

zunk. A lágyé k-keresz tcso nti fonattal a kite1jeszte tt műtétek 

során kapcso latba kerülünk. Ezé rt nem érdekte len tud ni, hogy, 

ha a keresztcson ti fonat fe lső része sé rül, elsősorban az ülő

ideg és a fartáj ékot e llátó idegek, ha az alsóbb része , a nervus 
pud end us működés károsodásáva l számo lhatun k. 

Nőgyógyász sebész az ágyék i-keresztc sonti fonat következő 
idegeive l kerülhet közvetlenül kapcsolatba : 

NERYUS CUTANEUS FEMORIS POSTERIOR/lATERAllS A hátsó comb bőr ideg , 

amely a 2. és 3. ágyéki ideg ága és a psoas izom olda lán ta lá l
ható . A co mb oldal só, hátsó fe lszíné nek, és a gát alsó részének 

érző idege. A kismedencei szerve k megbetege dése i eze n az 

idegen keresztül a comb belső o ldalának megfelelően fájda
lomérzetet kelthetnek. 

NERVUS ILIOINGUINAL IS ET GENITOFEMORAl!S A csípői-lágyéki (il ioingui

nal is) és a nemi-com bi (gen itofemora lis) ideg az ágy ékfonat
bó l, az ágyé ki 1. illetve 1-2. cs igo lyákná l ered (8-9. ábra). 
A cs ípői -lágyéki ideg a psoas izomtó l oldalt , a hátsó hasfa lon 

keresz tül, a mell ső, felső csípőtövist (spina iliaca anterior 

sup er ior) megkerü lve halad előre a kerek méhszalaghoz kap
csoló dva, a lágyékc satornán lép ki a hasüregből. A nemi-com -
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bi ideg a psoas izmot átfú rva, az izom mellső felszínén halad 

lefe le. A meden cében már a psoas izom külső olda la me llett ta

lálható, a külső csípő ütőérrel (ar ter ia iliaca externa) párhu za

mosa n helyezke dik el, és ve le együtt lép ki a combcsatornán 

keresztü l, min t ágyéki-csípői ideg (nervus lumboin guina lis) . 
Egy ága a lágyé kcsato rnán keresztül halad. A nagy sze mérem

ajka k és a comb mellső és belső pro ximal is felszínének érző 
idege . 

NERVUS FEMORALIS A combideg az ágyékfonat mé lyebb cs igolyái 

nál ered (8-9. ábra) . Ez egy vastag, 5-6 111111 széles ideg , ame ly 
a psoas és a csípő izom között, azok tól fedve j ut a lágyék sza

laghoz, és az izom ürege n (lacuna musculorum ) keresztül lép a 
co mbra, ahol az iliopsoas izom belső olda lán a comb verőértől 

kife lé ta lálható . A lágyéksza lag alat t 4-5 cm-re egy mell ső ér

ző és egy hátsó motoros ágra oszlik . A co mb bőrét és izma it 
lá tja el. Végága a nervus saphenus. 

NERvusosruRATOR 1us Az elzá ró ideg az ágyé k fonat 2-4 . szelvé nyé
ből ered, és a nagy psoas izom belső szé le a latt halad a hátsó 

hasfa lon (8-9. ábra) . A med encéb e is az izom alatt futva , a kö

zös csípő verőér mögö tt, a keresztcson ti fonattól kife lé lép be . 

A kismedencé ben lefe lé kanyarodi k, és az elzáró (obturator) 

bőnyéhez közel, a linea arcuata a latt haladva j ut az e lzáró 
(obturato r) csatorná hoz, amelyen ke resz tül az e lzáró erek kísé

retében kilép a combközelítő izmokh oz. Az elzáró bőnye 

előtt az obturat or nyirokszövet vesz i körül. Az elzáró ütő és 
visszé r (arter ia és vena obturatoria) az ideg alatt helyezke dik 

el. A hypogas triku s erek és a húgyveze ték az idegtől be felé 
talá lható . Motoro s és érző ideg . A comb belső dista lis felszínét 
látja e l érző rosto kkal. Az idege t éri ntő kóro s elvá ltozáso k, pl. 

petefészek betegségek, eze n a területen fájda lom érzést kelt

hetnek. A combközel ítő izmok motoros beidegzésé t biztos ítja. 

NERvus PUDENous A szeméremtest ideg rögtön ki lépés után az ülő
töv is (sp ina ischiadica) felszínére fordul, és a kis ül őnyíláson 

(fora men ischiadicum minus) keresztü l az ülő-végbél árok ba 
(fossa ischiorectali s) lép, ame lynek olda lán, az elzáró bő

nyéhez szo rosa n hozzá tapadva az Alcock csatornába n halad 

(/ I . ábra). Itt háro m végágra osz lik: 1. alsó végbé lnyí lás ideg 
(nervus haemorrhoi da lis inferior, inferior rec tal nerve), ame ly 

a végbél külső zárói zmát látja e l, 2. gá ttáji ideg (nerv us per

inei), ame ly egy felsz ínes , a sze méremt es t ajkaihoz vezető, és 

egy mély ágra oszl ik. Az utóbbi a húgycső külső záró izmát lát
ja el. 3. cs ikló ideg (nervus clitoridi s). Az ágak többny ire a há

romszögletű sza lag (diaphragma uroge nitale) két lemeze kö
zött futnak. A szemére mtest ideg a szemérem test bőrének, a 

hüvely alsó részének és a cs iklónak érző beidegzésé t biztosít

j a. A gát és a diaph ragma uroge nita le izmait motoros beideg
zéssel lá tja e l. 

VEGETATÍV IDEGRENDSZER A medence i szervek parasy mpathiku s 
beidegzésé nek gerincve l ői központja a kettes, hánn as és né

gyes keresz tcsonti sze lvénybe n (S2-S4) van. A 2-3. vagy 3-4 . 
keresztcsonti geri ncvelői idegek mell ső ágaibó l eredő para -
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Bős:e P 

111. isc hiocavernosus 

acetabu lum 

tub er ischiadicum 

fascia ob turator ia -- -

ce ntrum tendi neum peri ne i 

lig. sacro tub eros um 

111. levator ani et fossa isc hiorectalis 

m. gluteus maximus 

bul bus ves tibuli fascia diaphragmat is urogenita lis infcrior 

- , 
' 

' ------.. ___ ;_ _____ 
' 

a. pude nda interna 

_____ - - n. pudend us 

bu lbocave rnosus 

--- --- 111 tra11svc rsus 
perinei su per ficia lis 

- --- - - 111 sph111ctcr am ex ternus 

-- -•. •.c-J ' , \, 1/ ) ~r ----_-_-_---~,~r~,----------n. pudendus 
. --7 ----_-_;_,;:~-------------~ a. et v. puden da i11terna 

--- ,1 ',, 

'' - • 1111. pe rinealcs ~'',,,',, , ---', 

' 
' 

os sacru m lig. a11ococcygeu m os coccyg is anu s 

11. ábra. A diaphragma urogenitale és a medence fenék alsó felszíne. A szemére mtest ideg (nervus pudendus) a sLemérc1111e,1 erekkel együtt ha lad. 

A medencéből kilépve az Alcock csa tornában helyezkedik el. 

sympathiku s rosto k a medencei zs ige ri idegek (nerv i splan ch

nici pelvini), amel yek a medence i sze rvek, valami nt a leszá lló 
vastagbé l parasy mp athikus beideg zésé t adják. A parasympa

thiku s idegros tok dúcai a cé lszerveken vagy közvetle nül azo k 

köze lébe n ta lálható idegfo nat okban vannak. 

A med encei sze rvek sympathikus beide gzés ének gerincvelői 

központja az ötöd ik mellk asi szel vénytől a másod ik ágyé ki 
sze lvényig (T5- L2) tetjedően ta lálható. Innen az idegros tok a 

föütőér körül kialaku ló ideg hálózato kban lévő idegdúco khoz 
haladnak , amelye k az erek eredéséné l ta lá lhatók. Az idegdúco

kat arr ól az érről nevezz ük el, amely melle tt fekszenek. Két 
nagy idegháló zatot különítünk el: a fe l ső és a lsó a lhas i 

(hypogas tr ikus) idegfo natot. A felső fona t (plex us hypogas tri
cus superior, plex us presac ralis, nervus presacra lis) az aor ta 

osz lása a latt, az aorta előtti idegek folytat ásaként , egy jó l kö
rülhatáro lt ideg köteg fon11áj ában látható . Ez a fonat az ötö dik 

ágyéki cs igo lya e lőtti laza kötőszövetben helyez kedik el, és a 

prom onto riumi g te1jed (8. ábra) . Kap cso latb an van a felső 

végbélnyílás köteggel (plex us haemorroi dea lis superior) és a 

sy mpath ikus törzs legalsó dúcaival. Az idegfo nat átlépi a me
dence határát, és a job b és bal oldali a lhasi (hypog astr icus, 

prae sacrali s) idege kre osz lik , amelye k lefe lé és a végbél tágult 

sza kaszá nak két olda lán előre ha ladnak, és az ötöd ik keresz t-
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csigo lya magasságá ban, a méh-keresztcso nti (sacrou ter in) 

szalag melle tt, a zs iger i idege kkel egyesü lve képezik az alsó 
alhasi fonatot (plexu s hypogas tricus infer ior), amelyet med en

ce i fonatnak (plexu s pe lv icus/pelv inus) is nevez ünk (8. ábra) . 
A fonatokban található idegdúcok ból kiind uló rostok a belső 

csípő erekke l keve redve (neurovasc ulari s kötegek) , azo k men

tén jutnak a medence i sze rve khez, amelyek kör ül fonatokat 
képeznek. Az ellátott sze rvek szerint megkü lön bözt etünk vég 
bél vagy végbé lnyí lási fonatot (p lex us haemorrho idali s), hó

lyag fonatot és hüve ly-mé h fon atot , amelye t méh nya ki vagy 

Frankenhause r féle ganglionnak vagy plexus nak is nevez ünk. 
Az egyes fonatok egy mástól neheze n szé tválaszt hatók. Felte

hetően eze kben a fonatokban is vannak idegdú cok , amelye k

ben pregangliona lis rostok kapcso lódnak át . 

A fentiek en ismertete tt fonatoko n kívül sym path ikus idegros

tok még háro m úton j utnak a meden cébe: 1. sympathiku s köte

gek a keresztcson ti sympathikus határlánc dúcai ból is ered nek. 

Ezek elsősorban a medencefal beid egzésében j át szanak szere 
pet. 2. A felső végbé l (h aemorr hoidali s) fonalon keresztül, 

amely az alsó bélfodor fonat (plex us mesentericu s) folyta tása , 
és a felső vég bél ütőér mentén lép a medencébe. A s igmabé l és 
a vég bél beidegzésé ben van sze repe. 3. A petefésze k ereke t kí 

sérő ideg hálóza t, amely az aor ta fonat magasa bb részéből 
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ered, és a ligam entum infund ibulope lvicumon keresztü l jut a 

pelefészekhez . Parasympath ikus rostokat is tarta lmaz. 

ÖSSZEFOGLALÁS Összefog lalva az idegrendszerről írottakat , a 
szerző tudatában van annak , hogy az ideg rend szer fentiek sze

rinti ismertetése első olvasásra megemészthete tlennek tűnhet. 

Még is, ismerve a nőgyógyászok és a nőgyógyász onkológusok 

ilyen irányú képzettségét , úgy go ndolja , hogy tankönyvi ada

tok megbe szélé se is e lengedhe tetlen. A nőgyógyász-sebészet

ben a je lentős ideg rendsze ri károsodások, a sebészi területből 

adó dóan , viszonylag ritkábbak. A sze rvek beidegzésé t azonban 
a nőgyógyászati mü téte k is érintik , és ta lán csak azért nem 

figyelünk fel rá, mert nem vizsgáljuk . Az érdeklődő nőgyó

gyász meglepődne, hogy mily en gya kran fordu l elő mütéteket 
követően beideg zés i zavar, amely nem egysze r sok kellemet
lenséget okoz , az é letvite lt zava rja. Ma a sebészetben is a mi

nél kisebb beavatkozások mellett a szervkímé lés korát élj ük. 

A szervek kímé lése azonban nem csak azok megta rtására , de 

megfelelő müködé sük biztosítására is vonatkozik. A Nőgyó-gy

ászati Onko lógiának ebbe n a számában adjuk közre Gardó Sán
dor professzor úrnak a rész leges méheltávo lításról írt összefog
lalását, amely ebben a vonatkozásban is elgondo lkoztató. 

Az álta lános nőgyógyásszal ellentétben, a nőgyógyász onkoló

g us már lépten nyomon közvet len kapc so latba ker ül a meden
cei idege kkel. Ne m megfelelő tevé kenysége esetén nagyo n 

kellemetlen , az életminőséget jelentősen rontó idegrend sze ri 

károsodások keletke zhetnek. Ezek egy részé t elkerülni soha 
nem lehet, de gy akori ságu kat és sú lyosság ukat csö kkenteni 

igen. Ezt pedig csa k az a nőgyógyász ráksebész tudja megva

lós ítani , aki a idegműködés elveit és az idegrend sze r anatóm i

áját is ismeri. A fenti összeál lítás ennek sze llemében készü lt. 

BEZÁRÁS A medenc e és a hashártya mögöt ti terü let anatómiáj a 
ismertetésé nek végé re jutottunk. Mint a bevezetőben je lezt ük, 
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ez a te ljesség igénye nélkül tör tén t. A szerző sok vonatkozás

ban talán eltérő megköze lítést alkalmazott abbó l a saját tapasz
ta latból és meggyőződésből , ho gy a gyako rló orvos munká j át 
seg ítse. Amikor munka társaival egy ütt e lindították a nag yon 

kite rjesztett nőgyógyászati rák sebészet (p l. exen teráció, CORT 

mütét stb.) hazai megva lósítá sát és elfogadtatását, nem tudta , 

hogy anatómiai ismerete mennyire hiányo s. Nem vol t neh éz 

rájönni arra , hogy megfelelő, a nőgyógyász műtéti tevék enysé
gét messze megha ladó , sebészi és anatómiai ismere tek nélkül 

zsákutcá ba jut. Rengeteg i dőt , kutatást és fáradtságot vett 

igé nybe , amíg a négy részben most közreadott anatómiai isme
retanyago t összegy üjtötte, mive l ebben a sze llemb en összeá llí

tott munkákró l nem vo lt tudomása. Nagyszerű anató miai ösz
szefogla lások lá ttak napv ilágot magya r és kü lföldi szerzők 

tollából is, de ezek indí tta tásuk, és ta lán a feltéte lezett alapve

tő isme retek sz intje miatt is, más arculatot kaptak. Úgy érezte, 

hogy egy ilyen sebészeti anatóm iai összefoglalás hiánypótló, 
és hiszi, hogy a műtéti kezelé sben részesü lő bete gek jobb ellá

tása cé ljábó l haszonnal o lvasha tó . 
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