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A kiterjesztett méheltávolítás ( radikális hysterectomia) a méh teljes, 
a hüvely részleges és a méhkörüli kötőszövet/szalagok eltávolítását je
lenti. A petefészkek és méhkürtök eltávolítása nem tartozik a kiter
jesztett méheltávolítás fogalmába. A kiterjesztett méheltávolítással 
egyidejűleg a medencei és alkalmanként a főütőér körüli nyirokcso
mókat is eltávolítják. Ez azonban egy kiegészítő sebészi eljárás, és nem 
része a kiterjesztett méheltávolításnak. 

A KITERJESZ TETT MÉ HELTÁVOÚTÁS TÍPUSAI A műtétnek több 
formáját különböztetik meg, attól függően, hogy a hüvelynek és a méh
körüli szalagoknak milyen nagy részét távolítjuk el. A méheltávolításnak 
több felosztása ismeretes, amelyek közül Piver és mtsai ( 1) által készített 
felosztás terjedt el a legjobban. Ők 5 típust különböztettek meg: 
1. úpus Egyszerű méheltávolítás. Jóindulatú betegségek eseteiben ezt 
végezzük. 
2. típus Módosított kiterjesztett méheltávolítás. Megfelel a Wertheim 
(2) által leírt műtétnek, melynek során a hüvely felső harma:lát, vala
mint a cardinale és a sacrouterin szalagok felét távolítjuk el ( 1. ábra). 
3. típus Valódi kiterjesztett méheltávolítás. Megfelel a Meigs (3,4) ál
tal leírt módosításnak. A méh eltávolításán kívül a hüvely felső felé
nek és a ligamentum cardinalenak és sacrouterin szalagnak teljes eltá
volítását foglalja a magában ( 1. ábra). 
4 . típus Fokozottan kiterjesztett méheltávolítás, amelynek során a 3. 
típusban leírtakon kívül eltávolítjuk a húgyvezeték körüli szövetet és 
a ligamentum umbilicale lateralet (oldalsó köldök szalag, arteria vesi
calis superior). A hüvelynek nem a felét, hanem a háromnegyed ré
szét vágjuk ki. 
5. típus Részleges exenteracio. A 3. illetve 4. típustól abban különbö
zik, hogy a m(ítét során a húgyhólyag és a húgyvezeték egy részét is el
távolítjuk. 
A méheltávolítás egyes típusainak elkülönítése gyakorlati szempont
ból nagyon fontos. Nyilvánvaló, hogy a különböző típusú műtétek lé
nyegileg eltérnek egymástól, ezért ha tudni akarjuk, hogy valójában 
milyen műtét történt, a méheltávolítás típusát is meg kell adni. Nem 
elég azt mondani, hogy kiterjesztett méheltávolítást végeztünk. 
Véleményem szerint a Piver és mtsainak ( 1) felosztása nem teljesen fe
lel meg a mindennapi gyakorlatban. Pl. a leggyakrabban végzett 3. tí
pusú műtét során nagyon sokan a sacrouterin szalagokat a végbélnél 
vágják át, és nem a keresztcsontnál fogják le. Vagyis a szalagoknak 
csak a felét távolítják el. Ezt a műtétet módosított 3. típusú kiterjesz
tett méheltávolításnak nevezhetjük. 
A kiterjesztett méheltávolítás különböző típusainak leírása túlmutat e 
munka keretein. Jelen ismertetésben csak a „klasszikus" (Piver 3. tí
pusú?) kiterjesztett méheltávolítást tárgyaljuk. 
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1. ábra A sacrouterin (a) és a cardinale (b) szalagok átvágása Piver 2 és 
Piver 3 típusú kiterjesztett méheltávolítások esetében 
2 Piver 2-es típus 3 Piver 3-as típus 

MŰTÉTI ELŐKÉSZÍTÉS A műtét előtti vizsgálatok a kórelőzmény gon
dos felvételét, a beteg általános vizsgálatát, esetleges társuló megbe
tegedések ellenőrzését, laboratóriumi vizsgálatokat ( vércsoport, Rh., 
vizelet teljes, szérum elektrolit, májműködés és veseműködés vizsgála
tok, teljes vérkép, vércukor, szérum albumin), EKG-t, mellkas rtg-t és 
a nőgyógyászati vizsgálatot foglalják magukba. Az utóbbi az emlők 
vizsgálatára is terjedjen ki. Helyes, ha az altató orvos még a kórházi 
felvétel előtt megvizsgálja a beteget. 
A daganatos megbetegedést a műtét előtt szövettanilag igazolni kell. 
Erre a célra általában, járóbeteg vizsgálatként elvégezhető, kis biop
szia elegendő. A végbél-hüvelyi vizsgálat elengedhetetlen. Magunk 
hüvelyi ultrahang vizsgálatot minden esetben végzünk. Nagyon kívá
natos a medencei-hasi MR! vizsgálat elvégzése. 
A beteget a műtét előtti napon vesszük fel. Ezen a napon már csak 
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2. ábra A hólyag és a végbél melletti üregek (paravesicalis és pararectalis spaciuml feltárása (lásd leírás) 
1 méh 2 petefészek 3 kerek méhszolag 4 ligamentum infundibu/uapelvicum 5 a kerek méhsza/og csank;o 6 húgyvezelék 1 orterio ulerino 8 ligomentum umbilicole loterale (orleria vesica/is 
superior/ 9 végbél melletti rés 10 orterio hypogostrica 11 orl. el veno ilioco ex/emo kötege 
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pépes ételt fogyasszon. Bélelökészítés nem feltétlenül szükséges, a vég
bél kitisztítása azonban rendkívül fontos. 
A műtéthez 2 egység választott vért készítsünk. (A saját vér átömlesz
tés módszere nem rutin eljárás.) Antibiotikus és thrombozis profilaxis 
mindig javasolt. 

A MŰTÉT KIVITELE A hasat általában meghosszabbított alsó középső 
metszésből nyitjuk meg, de elvégezhető a műtét haránt metszésből is, 
ha az egyenes hasizmokat átvágjuk. A hasmegnyitás után a hasüreget 
gondosan átvizsgáljuk, megtapintjuk a medencei és paraaortikus nyi
rokcsomókat és a medencei szerveket. Gyanús elváltozást szövettani 
vizsgálattal kell tisztázni. Ha hasvizet találunk, abból citológiai vizsgá
latot végezzünk. Nem általánosan elfogadott, hogy a méhtest és pete
fészekrákhoz hasonlóan, a hasüregbe mosófolyadékot öntsünk, és ab
ból sejttani vizsgálatot végezzünk. 
Feltárás és a belek eltartása után a méh sarki képleteit egyenes fogók
kal megfogjuk és a méhet kiemeljük, meggyőződünk mozgathatóságá
ról ( 2. ábra). Nem helyes a méhtest et golyó-fogóval vagy más 
eszközzel megfogni. A kerek méhszalagot a medence falánál aláöltjük 
és átvágjuk (2/a. ábra). Az öltést legalább fél cm-rel a szalag alatt 
vezessük. A nyílást megtágítjuk (2/b. ábra), majd ollónkat a széles 
méhszalag mellső lemeze alatt , a ligamentum infundibulopelvicum
mal párhuzamosan vezetve alagutat képezünk ( 2/c. ábra), és a lemezt 
átvágjuk (2/d. ábra). A széles méhszalag mellső lemezét, a kerek méh
szalag belső oldalán, a hólyag irányába is átvágjuk. A széles méhszalag 
átvágott lemezeit kézzel széthúzva elénk kerülnek a medence nagy 
erei. Ezután feltárjuk a hólyag és a végbél melletti üregeket, és két új
junkat az üregekbe dugva megvizsgáljuk a parametriumokat. 

A PARARECTALIS ÜREG FELTÁRÁSA A széles méhszalag hátsó lemezének 
szélét atraumatikus csipesszel megemeljük, vigyázva, hogy a húgy
vezetéket, amely a hátsó lemez belső felszínéhez rögzítve fut, ne sért
sük meg. A sacrouterin szalag és az arteria hypogastrica, illetve iliaca 
communis között tompán, újjunk segítségével, vagy élesen hatolva a 
parametriumot mellfelé nyomjuk, és az üreget feltárjuk (2/e-f. ábra). 
A végbél melletti üreg feltárása könnyű, még a széles méhszalag meg
fogása sem mindig szükséges. Az üreget kitöltő laza kötőszövetnek 
nincs ellenállása, ezért, ha a feltárás nehezített, vagy rossz irányban 
vagyunk, vagy valamilyen elváltozás nehezíti munkánkat. Ilyenkor 
mindig élesen, ollóval tárjuk fel az üreget. A végbél melletti üregek ív 
alakban, a paravesicalis üregekkel párhuzamosan haladnak, ezért a 
feltárásnak is ebben az irányban kell történnie. Ha függőlegesen 
haladunk, a medencei vénás hálózatot vagy az üreg alján hátul lévő 
sacralis plexust érthetjük meg. 

A PARAVESICALIS ÜREG FELTÁRÁSA Az üreg felkeresésében az oldalsó 
köldök szalag a kiinduló pont. A szalagot atramatikus csipesszel meg
emeljük. Ilyenkor megfeszülnek azok a vékony rostok, amelyek as za
lagot a hólyag bőnyéjéhez rögzítik (vesicoumbilicalis fascia). Az üre
get azonban a szalag megemelése nélkül is könnyen feltárhatjuk. A 
hólyag melletti üregek feltárása mindig az oldalsó köldök szalagtól ki
felé, közvetlenül a szalag mellett történjen, a szalag és a medencefal 
között. Ha a szalagról a hólyag felé haladunk, a hólyag vénás hálóza
tába, vagy a hólyag falába juthatunk, vérzést, illetve hólyag sérülést 
okozhatunk. Ha a medence falhoz közel haladunk. az obturator ideget 
és ereket sérthetjük meg. Mivel a paravesicalis üreg ív alakban, a 
symphysissel párhuzamosan fut, a feltárás is ebben az irányban, és ne 
függőlegesen történjék. Az utóbbi esetben ugyanis bejutunk a para
metriumba és súlyos vérzést kaphatunk. 
A feltárás történhet tompán, újjunk bevezetésével, vagy élesen ( 2/g. 

1996 Nógyógyósza r, Onkoló910 1. 57-69 

Kiter;esztett méheltávolítás 

3. ábra A mellső hashártya áthajlás átvágása (lásd leírás) 

1 méh 2 húgyhólyag 3 mellső óthailós 
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4. ábra A függelékek ellátása, az arteria uterina átvágása és a húgyvezeték felszabadítása (lásd leírás) 
1 függelék 2 ligamenlvm infvndibulope/vicum 3 húgyvezetélc 4 arleria hypagslrica 5 végbél mellelli rés 6 hóftaa mellelli rés 7 arleria ulerina 8 ligamenlvm umbilicale laterale 9 a kerek 
méh szalag csonkía 10 arleria iliaca communis 11 arleria iliaca ex/ema 12 a széles méhszalag hátsó lemezének ,.;éle 

ábra). Könnyen juthatunk az üreg aljára, ha két újjunkat dugjuk az 
üregbe és az újjak gyakori széttárásával haladunk előre (2/h. ábra). Ha 
jó rétegben vagyunk, és gyulladás, fibrózis vagy daganatos beszűrtség 
nem gátolja munkánkat, a feltárás rendkívül könnyű, mert az üreget 
kitöltő laza kötőszövetnek nincs ellenállása. Fontos, hogy soha ne 
erőltessük a tompa feltárást. Ha ez nehézségbe ütközik, élesen, ollóval 
preparáljunk. 
A kerek és széles méhszalag átvágását és a hólyag és végbél melletti 
üregek feltárását a másik oldalon is elvégezzük. 

AMELLSÖ HASHÁRTYA ÁTHAJLÁS ÁTVÁGÁSA ÉS A HÚGYHÓLYAG LETOLÁSA 

A méhet hátrafelé húzzuk, és átvágjuk a húgyhólyag és a méh közötti 
hashártya redőt. A leghelyesebb, ha ollónkkal oldalról a hashártya 
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redő alá hatolunk, az olló nyitásával a hashártyát alapjáról elemeljük, 
és csak utána vágjuk át (3. ábra). A hashártya áthajlás a hólyag-méh
nyak rés tetejét képezi, ezért átvágása után ebbe a résbe jutunk. A hó
lyagot újjunkra helyezett géz segítségével letoljuk. Ennek során általá
ban a supravaginalis sövényen is keresztül hatolunk, és bejutunk a 
hólyag-hüvely résbe. 

A szerző véleménye szerint a hólyag és végbél melletti üreg feltárását 
és a hólyag letolását minden esetben a műtét kezdetén kell elvégezni, 
mert így győződhetünk meg arról, hogy a daganat eltávolítható-e. A 
daganat eltávolíthatóságának megítélése szempontjából fontos azt is 
megállapítani, hogy a daganat hátrafelé nem terjedt-e túl a méhen. 
Ezt azonban rendszerint tapintással el tudjuk dönteni, ezért nem szük
séges, hogy a végbél-hüvely rést a daganat kiterjedtségének megálla-
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pítása céljából a műtét elején feltárjuk. Egyes szerzők azonban ezt is a 
műtét elején végzik. 
Ha a daganatot eltávolíthatónak tartjuk, a nyirokcsomók eltávolításával 
folytatjuk a műtétet. Ennek ismertetése azonban meghaladja e dolgozat 
kereteit. Jelen munkában csak a kiterjesztett méheltávolítás módszerét 
ismertetjük. Amikor a medencei nyirokcsomók eltávolítását mindkét 
oldalon elvégeztük, visszatérünk a kiterjesztett méheltávolításhoz. Magunk 
akkor is ezt a sorrendet választjuk, ha a paraaortikus nyirokcsomókat is el 
kell távolítani. 

A MÉH FÜGGELÉKEINEK ELlÁTÁSA A méh függelékeinek ellátása a leg
egyszerűbben úgy végezhető, hogy mutató újjunkkal a széles méhsza
lagot hátulról előre a sarki képletek alatti érmentes területen átlyu
kasztjuk ( 4/a-<:. ábra). Az átfúrás helye attól függ, hogy a petefészkeket 
eltávolítjuk vagy nem. Ha igen, a nyílást a ligamentum infundibu
lopelvicum közelében készítsük. A képleteket a nyílásba helyezett fo
gókkal fogjuk le. Ha a méhet a sarki képletek lefogásával emeljük ki, 
elegendő csak a distalis csonkot lefogni. Ha a petefészkeket megtart
juk, a fogót a kerek méhszalagtól oldalt, a méhhez közel helyezzük fel, 
azért, hogy a petefészek ne kerüljön a lefogásba. Ezzel a módszerrel a 
húgyvezeték sérülése, lefogása gyakorlatilag biztonsággal elkerülhető. 

A függelékeket a műtét után általában szabadon hagyjuk a medencé
ben. Mások javasolják, hogy egy biztosító öltéssel rögzítsük a hashár
tyához. Ha kiegészítő sugárkezelés szóba jön, vagy ha a műtétet nem 
végezzük el és a betegnek teljes széria sugárkezelést adunk, a petefész
keket emeljük ki a besugárzási területből, és helyezzük a vastagbél 
melletti üregekbe. A petefészkek felvarrásának módszerét az 5. ábra 
mutatja. A ligamentum ovarii propriumot két lefogás között átvágjuk, 
és a petefészek felé lekötjük. A lekötés fölé egy fém vérzéscsillapító 
kapcsot teszünk jelölés céljából. Képalkotó eljárások során ennek 
alapján tájékozódhatunk a petefészkek elhelyezkedéséről. Ezután a 
hashártyát a ligamentum infundibulopelvicum két oldalán, a meden
ce bemenet fölé terjedően átvágjuk. Az átvágás a petefészek erektől 
távol történjen, azokat ne sértsük meg. A szabaddá tett ligamentum 
infundibulopelvicumot jobb oldalon a felszálló vastagbél, bal oldalon 
a leszálló vastagbél alatt átvezetjük, és a petefészkeket magasan, a vas
tagbél mellett i üregek fali hashártyájához varrjuk. A felvarrás helyét 
úgy válasszuk meg, hogy a petefészkek a medencei besugárzási terüle
ten kívül legyenek. Vigyázzunk, hogy a petefészek erek ne csavarodja
nak, ne törjenek meg, a petefészkek vérellátása ne károsodjon. 

AZ ARTERIA UTERINA ÁTVÁGÁSA ÉS A HÚGYVEZETÉK LEVÁLASZTÁSA A SZÉ

LES MÉHSZALAG HÁTSÓ LEMEZÉRŐL A méh ütőeret, amely leggyakrab
ban az oldalsó köldök szalagból ágazik el, eredésénél felkeressük, di
szektorral óvatosan környezetétől elválasztjuk, és szabaddá tesszük. A 
diszektor védelme mellett, két lefogás között átvágjuk és lekötjük ( 4/d. 
ábra). Az ér méh felé eső végének lekötő fonalát hosszúra vágjuk azért, 
hogy az eret könnyen megtaláljuk, és hogy a fonal segítségével a méh 
felé emeljük ( 4/e. ábra). Miután az arteria uterina az húgyvezeték 
csatorna felett halad, az ér felhúzása elősegíti a csatorna feltárását. 
A széles méhszalag hátsó lemezének szélét, a végbél melletti üreg ma
gasságában megfogjuk, és a húgyvezetéket ollóval, tompán vagy éle
sen teljesen elemeljük ( 4/f. ábra). A húgyvezeték elválasztását egé
szen a vesicouterin szalagig, az ureter csatorna kezdetéig folytatjuk. 
Hátrafelé attól függően szabadítjuk fel az uretert, hogy a sacrouterin 
szalagot milyen mértékben akarjuk kiírtani. Nagyon kell vigyázni, 
hogy a húgyvezeték körüli laza szövet, amely a húgyvezeték adventici
ája, és amely a vérellátását biztosítja, ne sérüljön. Ennek a laza, vé
kony ereket tartalmazó kötőszöveti hálónak (periureteralis háló) 
megóvása az ureter károsodások, sipolyképződések megelőzése szem-
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5. ábra A petefészek felvarrása 
A ligomentum ovorii proprium petefészek felőli csonkjának lekötése és a ligomentum infvndibu· 
lopelvicum felszabadítása után a vakbél két oldalán a holhórtyót átvágjuk és a belet 
az alapjáról egy kis szakaszon elemeljük (5/o és b. ábra). Az ótvágósnól vigyázzunk, hogy 
a húgyvezetéket ne sértsük meg. A szabaddá tett ligomenlum 1nfvndibulopelvicumot a felszálló 
vastagbél alatt átvezetjük, és a petefészkeket magosan, a vastagbél melletti üreg fali hoshór
tyájóhoz varrjuk (5/ e. ábra). A felvarrás helyét úgy válasszuk meg, hogy a petefészek 
a medencei besugárzási területen kívül legyen. Fontos, hogy a petefészek erek ne csavarod· 
jenek, ne törjenek meg, a petefészek vérellátása ne károsodjon. 

1 függelék 2 vakbél 3 húgyvezeték 4 ligamenlvm infundibvlopelvicum 5 arleria iliaca 
communis 6 vena iliaca communis 7 a vastogbél mellelli üreg 
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6. ábra A végbél-hüvely rés megnyitása és a socrouterin szalagok ellátása (lásd leírás) 
1 méh 2 függelék csonk;a 3 kerek méhszalag csonkia 4 sacrovlerin szalagok 5 Douglas üreg 6 sigma·végbél 1 hvgy,ezelék 8 arleria el vena iliaca exlema 9 végbél-hüvely rés 10 
sacroulerin szalag csankia 
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1. ábra A vesicouterin szalag átvágása és a húgyvezeték szabaddá tétele (lásd leírás.) 
1 húgyvezeték 2 arlerina vferina csonkja 3 a vesicovferin szalag mellső lemeze 4 a vesicovferin szalag mellsc lemezének leköiöff csonkjai 5 a vesicovferin szalag hátsó lemeze 
ó a ligomenlvm vmbilicale laterole 7 a hólyag melle/ti rés 
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pontjából alapvetően fontos. A leválasztás, tehát a hátsó lemez és a 
húgyvezeték adventiciája között történik úgy, hogy a laza kötőszöveti 

háló sértetlenül megmaradjon az elemelt ureter körül. 

A VÉGBÉL-HÜVELY RÉS MEGNYITÁSA ÉS A SACROUTERIN SZALAGOK EL· 

LÁTÁSA (6. ÁBRA) A méhet meredeken a symphysisre fektetve, mell
felé húzzuk. Bal kezünkkel a sigma belet feszítjük hátra, aminek kö
vetkeztében a Douglas üreg legmélyebb pontján a hashártya áthajlás 
jól láthatóvá válik. A hashártya áthajlást, amely a végbél-hüvely rés 
tetejét képezi, megnyitjuk (6/b. ábra, nyalal jelölve). Mindkét oldalt a 
széles méhszalag hátsó lemezét, amelyről a hügyvezetéket leválasztot
tuk, a sacrouterin szalag irányába meghasítjuk. A sacrouterin szalag 
felett csak a hashártya borítást vágjuk át, majd metszésünket összeköt
jük a hashártya áthajláson ejtett metszéssel. Egyes szerzők a hashártya 
áthajlást nem külön vágják át, hanem az oldalról, a széles méhszalag 
irányából elindított metszés folytatásaként. A végbél-hüvely résbe 
hatolva, tompán, ujjunkkal vagy eszközbe fogott gézbucival, a végbe
let a hüvely hátsó falával öszszekapaszkodott hüvely-végbél sövénytől 
elválasztjuk ( 6/c. ábra). A leválasztás, ha nincs kóros elváltozás, mint 
pl. daganatos beszurtség, könnyű és vértelen. Mindig a hüvely-végbél 
sövényen haladva válasszuk le a végbelet. A végbél-hüvely rést csak 
annyira tárjuk fel, amennyire a hüvely felső részének eltávolításához 
szükséges. Ezután a végbelet a sacrouterin szalagok belső szélétől vá
lasztjuk el. A méhet meredeken előre hüzva a bal kezünkkel, a végbe
let lefele és ellenkező oldalra nyomjuk ügy, hogy a sacrouterin szalag 
és a végbél közötti rostok megfeszül jenek ( 6/d. ábra). A rostokat át
vágva, szükség esetén az egész sacrouterin szalagot, a keresztcsonti ta
padásáig kipreparálhatjuk. Ha a rostok átvágásával a végbél alsó fel
színe felé fordulunk, láthatjuk, hogy a vékony, szinte áttetsző sacrou
terin szalag gyakorlatilag tartja a végbelet. A sacrouterin szalag kipre
parálásának mértéke attól függ, hogy mennyit akarunk belőle eltávo
lítani. Megkülönböztetünk: 
1. Részleges sacrouterin szalag (Piver 2 típusú) eltávolítást, amikor asza
lagot a méh és a keresztcsont között középen, a végbél előtt vagy ol
dalánál fogjuk le és vágjuk át ( 1. ábra). Az eszközt mindig a szem el
lenőrzése mellett tegyük fel, ügyelve arra, hogy a végbél fala ne kerül
jön a fogásba. Biztonságot jelent, ha a bal kezünk mutató és középső 
újja közé fogjuk a sacrouterin szalagot, és azokkal a végbelet eltartva 
az újjak védelme mellett helyezzük fel a lefogást. A sacrouterin szalag 
azonban lefogások nélkül is átvágható ( 6/e. ábra). 
2. Teljes sacrouterin szalag (Piver 3 típusú) eltávolítás. Ennek során a 
szalagot közvetlenül a keresztcsonti tapadásánál fogjuk le és vágjuk át 
( 1 . ábra). Az elnevezés nem teljesen találó, mert a sacrouterin szala
got mélységben rendszerint a végbél előtt vagy oldalánál vágjuk át, a 
végbél alatti részét visszahagyjuk. Vannak azonban, akik a szalagot 
teljesen kipreparálják, a végbelet a keresztcsont vájolatából kiemelik, 
és a sacrouterin szalagot a végbél hátsó felszínén átvágva, azt valóban 
teljesen eltávolítják. Ha a sacrouterin szalag leválasztása során a méh 
mellett mélyre megyünk, bejutunk a parametriumba, illetve a hypo
gastrica ágrendszerének leghátsó részébe. Ebben futnak a végbélhez 
menő ágak. A szalag teljes eltávolításával fokozzuk az autonóm ideg• 
rendszer károsodását. 
Függetlenül attól, hogy részleges vagy teljes eltávolítást végzünk, a 
szalag külső oldala mellett szabadon futó húgyvezetéket, a pararectalis 
üregbe helyezett lapoccal tartsuk el. A feltárással a sacrouterin szala
got is jobban körvonalazhatjuk. 

A rendelkezésünkre álló irodalmi adatok alapján azt mondhatjuk, 
hogy a daganat sejtek embolisatio utján a sacrouterin szalagban vagy 
azon keresztül nem terjednek. A sacrouterin szalag elválaszthatatlan 
egységet képez a ligamentum cardinaleval, a méh hátsó részével köz
vetlenül kevéssé érintkezik. Ebből adódóan a daganatnak a sacroute-
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rin szalagra történő terjedése mindig a parametriumon keresztül kö
vetkezik be. A szerzőnek saját megfigyelése alapján - amely összhang
ban van az irodalmi adatokkal- az a véleménye, hogy ha a parametri
um makroszkóposan ép, a sacrouterin szalagok daganatos beszűrtségé
vel gyakorlatilag nem kell számolni. Ennek alapján, ha a parametriu
mokat épnek ítéljük, a sacrouterin szalagokat nem szükséges teljesen 
eltávolítani, elegendő, ha azokat a végbél előtt vágjuk át. 

2 

8. ábra A vesicouterin szalag hátsó lemezének átvágása Ucnida szerint 
A vesicouterin szalag hátsó lemeze és a hüvely széle között kicsiny, ereket nem tartalmazó, 
laza kötőszövettel kitöltött rés van. Ezt felkeressük és zárt eszközzel áthatolunk rajto. Az eszköz 
a hátsó lemez alatt jön ki. A rést megtágítjuk és a hátsó lemezt két lefogás között átvágjuk. 

1 a vesicouterin szalag átvágoff mellső lemezének csankiai 2 a vesicauterin szalag hátsó 
lemeze 

A VESICOUTERIN SZALAG ÁTVÁGÁSA ÉS A HÚGYVEZETÉK SZABADDÁ TÉTELE 

(7, ÁBRA) A méhet hátra, ellenkező irányba és kissé felfelé húzzuk, az 
átvágott arteria uterina méh felőli részét megemeljük, a hólyagot pe
dig lapoccal mellfelé megfeszítve eltartjuk. Ennek következtében 
elénk kerül a vesicouterin szalag. A húgyvezetéket óvatosan fogóval 
megfogjuk, és kissé hátrafelé feszítjük. A vesicouterin szalag mellső 
lemeze a húgyvezeték felett, a hátsó alatta halad. Az ureter csatorná
ba zárt ollóval vagy diszektorral behatolunk, és a műszer nyitogatásá
val megtágítjuk. Fontos, hogy közvetlenül az ureteren és annak kissé 
belső oldalán haladjunk, vigyázva, hogy az adventiciáját ne sértsük 
meg. Ha nem jó rétegben haladunk, a vesicouterin szalag rostjai közé 
jutunk, és kellemetlen vérzést kapunk. A húgyvezeték a csatornában 
csak lazán kötődik a szalaghoz, közte és a szalag között laza, kötőszö
vettel kitöltött nagyon vékony rés van, amelyben erek nincsenek. Ha 
a csatornában haladunk, a húgyvezeték (elválasztása vértelenül tör· 
ténhet. Az ureter csatorna méh felőli nyílásánál közép felé fordul
junk, különben megsérthetjük a húgyvezetéket. A vesicouterin szalag 
mellső lemezét, ami az ureter csatorna teteje, két lefogás között át
vágjuk, aminek következtében a húgyvezeték teljesen szabadon fek
szik (7/a-c. ábra). Előfordulhat, hogy a csatorna tetejét nem tudjuk 
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9 ábra A porametrium és a porakolpium átvágása (lásd leírás) 
l a kerek méhszalag lekötött csonkja 2 a vesicouterin szalag mellsö és hátsó lemezeének proximalis csonkja 3 húgyvezeték 4 ligamentum umbilicale laterale 5 ar1eria ilioca exlerna 
6 parametrium 7 az átvágott ligamentum cardinale 8 az átvágott parakolpium 

egyetlen lefogással átvágni, ilyenkor több, kisebb lefogást helyezünk 
fel, és így vágjuk át a szalagot. Ha a húgyvezetéket nem sikerült telje
sen szabaddá tenni, a még megmaradt finom rostokat átvágjuk. Ha a 
húgyvezetéket kiforgatjuk és megemeljük, elénk tűnik a vesicouterin 
szalag hátsó lemeze, amely az ureter és a parametrium között három
szög alakban feszül ki (7/d-e. ábra). A hátsó lemezhez az ureter vi
szonylag szívósabban tapad. Ha a húgyvezetéket fel akarjuk szabadí
tani, vagy a rögzítő kötőszöveti rostokat vágjuk át vagy a vesicouterin 
szalag alsó részét. Ez utóbbit a húgyvezetékkel párhuzamosan, két lefo
gás között (7/f-g. ábra), vagy Uchida (5) szerint, a szalag és a hüvely
méhnyak közötti résbe vezetett eszköz segítségével (8. ábra). A lefo-
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gásokat lekötésekkel helyettesítjük. A vesicouterin szalag átvágását és 
a húgyvezeték felszabadítását a másik oldalon is elvégezzük. 

A PARAMETRIUM ELTÁVOUTASA (9. ÁBRA) A sebészek egy csoportja a 
parametriumot a kiterjesztett méheltávolítás kezdetén távolítja el. 
Mások előbb a húgyvezetéket szabadítják fel, és a sacrouterin szalagot 
látják el. A sorrend nem meghatározó. Magunk a húgyvezeték felsza
badítása és a sacrouterin szalagok átvágása után először a jobb, majd a 
bal oldali parametriumot távolítjuk el. 
A parametrium tulajdonképpen a ligamentum cardinalenak felel 
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meg, ami viszont nem egy szalag, hanem kötőszövettel, izomrostok
kal, zsír és nyirokszövettel körülvett érhálózat. Az arteria uterina a pa
rametrium felső szélében található, amely sokkal lazább, nyirok- és 
zsírszövetben gazdagabb. Benne izom és kötőszöveti rostok alig látha
tók, idegszálak viszont nagy számban figyelhetők meg. A felső rész az 
alsó, tömött, keményebb részről könnyen elmozdítható. 
A parametriumok megfelelő feltárásához elengedhetetlen a hólyag és 
a végbél melletti üregek feltárása. Mindkét üregbe lapocot helyezünk, 
amellyel eltartjuk elől a húgyvezetéket, hólyagot és az oldalsó köldök 
szalagot, hátul pedig a végbelet (9/a. ábra). A méhet ellenkező irány
ba és kissé felfelé húzzuk. Elősegíthetjük a feltárást úgy, hogy egy-egy 
újjunkat a hólyag illetve a végbél melletti üregbe dugjuk és enyhe, a 
méh felé irányuló húzással a parametriumot megfeszítjük. 
A parametrium felső lazább része az alsó tömött résztől általában köny
nyen elválasztható. Ez történhet úgy, hogy az alsó kemény, kötött 
részt újjunkkal kitapintjuk, és a lefogást eddig vezetjük. Mások a két 
rész között újjal egy rést csinálnak (9/b. ábra). Megint mások a szem 
ellenőrzése mellett egy kis rést keresnek a két rész között , azt tompa 
eszközzel kiszélesítik, és a lefogásokat csak ezután helyezik fel (9/c. áb
ra). Uchida (S) a parametrium felső részének medencefali részéről hú
zással a zsírszövetet eltávolítja, aminek következtében csak egy na
gyon vékony köteg marad, amely könnyen lefogható ( 10. ábra). Ha 
jó rétegben vagyunk, az átvágott felső részt az alsóról a méhig teljesen 
és vértelenül elemelhetjük. 

l 0. ábra A parametrium Ucliida szerinti ellátása (5) 
A porametrium medence fali részéről a zsírszövetet eszközzel lehúzzuk, aminek következtében 
a szalag nagyon elvékonyodik. 

A parametrium eltávolításának mértéke szerzőnként jelentősen válto
zik. A valóságban nehéz a különböző mértékben kiterjesztett eljáráso
kat meghatározni, mert a parametriumot képező érhálózat határ nél
kül folytatódik a medence falán. Nincsenek jól megfogható elválasztó 
pontok. Mindezek figyelembe vétele mellett a parametrium eltávolí
tásának mértéke szerint megkülönböztethetünk: 
1. Részleges ( Piver 2 típusú) parametrium eltávolítást. Ennek során a pa
rametriumnak a felső részét, a medencefal és a méh között középen 
fogjuk meg, és vágjuk át két lefogás között ( 1 . ábra). 
2. Teljes (Piver 3 típusú) eltávolítás, amely az előzőtől abban különbö
zik, hogy a parametrium felső részét közvetlenül a medence falon fog
juk le és vágjuk át ( 1. ábra). Ha a parametrium medencefalhoz vezető 
részét lefogás után vágjuk át, egy kevés parametrium szövet mindig 
visszamarad. Ezért többen javasolják (6), hogy a medencefali leválasz
tásnál a parametrium ereit lépésről lépésre haladva, közvetlenül az 
eredésüknél kapcsokkal lássuk el és vágjuk át. Mint említettük, apa
rametrium nem egy szalag vagy köteg, amely a medence falon tapad, 
hanem a hypogastrica érrendszerének része. Ezért a parametriumot so
ha nem a medence falról, hanem a medence falán tapadó arteria és 
vena hypogastricaról és annak nagyobb ágairól választjuk le. 
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3. Kiterjesztett parametrium eltávolítás. Ebben az esetben a parametri
umnak már az alsó részét is leválasztjuk az erekről, egészen a medence 
fenekéig. Gyakorlatilag a méh, a hüvely, a végbél és a medence olda
la között minden összeköttetést megszüntetünk. Ennek következté
ben a hólyag és végbél melletti üregek eggyé válnak, és tulajdonkép
pen, a levator ani izom tölcsérszerű lefutása miatt, a medencefal és a 
medence szervei között egy árok keletkezik. 
Ha az alsó obturator nyirokcsomókat is eltávolítjuk, a hólyag melletti 
üreg falán nem marad nyirokszövet. Ha az arteria és vena hypogastri
cat és a medence falán lévő ágait is eltávolítjuk, a medence fal és fe
nék is teljesen szabaddá válik. A nyirokszövetnek a medence faláról 
és fenekéről történő eltávolítása, meghatározás szerint, nem nevezhe
tő parametrium eltávolításnak, jóllehet azzal teljesen egységes rend
szert képez. 

A PARAKOLPIUM ÉS A HÜVELY ÁTVAGASA A ligamentum cardinale át
vágása után a méh gyakorlatilag már csak a hüvelyhez és a hüvely 
melletti, erekben dús kötőszövethez (parakolpium) kötött. A parakol
piumot mindkét oldalt vízszintesen, a hüvelyre merőlegesen felhelye
zett, derékszögű eszközzel fogjuk le. A méhet felfelé és ellenkező ol
dalra húzzuk, amennyire lehet, kiemeljük a kismedencéből , aminek 
következtében a hüvely megfeszül. A parametrium méh felőli csonk
ját tartó fogót a méh irányába húzzuk úgy, hogy a derékszögű fogóval 
a méhhez húzott parametrium alatt tudjuk lefogni a hüvely melletti 
kötőszövetet (9/e. ábra). A fogót mindig úgy helyezzük fel, hogy an
nak csúcsa a hüvely széléig érjen. Attól függően, hogy milyen sokat 
akarunk a hüvelyből eltávolítani, szükséges, hogy a lefogás előtt a 
húgyhólyagot még tovább elválasszuk a hüvely mellső falától. Ez eb
ben a mélységben többnyire már csak élesen lehetséges. Minél mé
lyebben választjuk el a hólyagot, annál jobban sérül az idegellátása. 
Ha a szükséges mélységig jutottunk, a parakolpium lefogása előtt min
dig győződjünk meg arról, hogy addig a mélységig a végbelet is levá
lasztottuk-e a hüvely hátsó faláról. A parakolpiumot a lefogások szint
jén a hólyaghoz kötőszöveti rostok kötik, a kettő közötti határt nem 
mindig könnyű felismerni. Ugyanakkor fontos, hogy a hüvely mellet
ti kötőszövetnek a hólyag széle melletti részét is eltávolítsuk, mert ez 
a parametriummal szerves egységben van. Oldalsó parametriumnak is 
nevezik. A lefogásnál mindig körültekintően járjunk el, mert a hólyag 
szélét könnyen befoghatjuk. A lefogás felhelyezése előtt a méhet erő
sen húzzuk felfelé, a hólyagot mell felé, a húgyvezetéket oldalra lapo
cokkal tartsuk el. A hólyag sérülés veszélyének elkerülése miatt, első

sorban keleti szerzők javasolják, hogy keressük fel a hüvely és a mel
lette lévő kötőszövet között található, ereket nem tartalmazó keskeny 
rést, és egy horgatlan, vékony fogóval azt szúrjuk át. A fogó vége a pa
rakolpium hátsó szélénél jön ki. Ennek következtében a hüvely mel
lett a keskeny csatorna keletkezik, amelyen keresztül a parakolpium 
lefogást biztonsággal felhelyezhetjük. 
A hüvely melletti kötőszövet átvágása és lekötése után a hüvelyt ol
dalt vagy mellől megnyitjuk és körbevágjuk. A hüvely megnyitása 
előtt a hüvelyt a daganat alatt két erős fogóval, amelyeket két oldal
ról helyezünk fel, elzárhatjuk a daganat sejtek szóródásának megelőzé
se céljából. A hüvelyt nyilván az elzáró fogások alatt nyitjuk meg (9/f. 
ábra). A hüvely csonk szélét egy-két fogóval megragadjuk, a seb
széleket fertőtlenítő oldatba mártott gézzel fertőtlenítjük. 

A HÜVELYCSONK ELLATASA A hüvelycsonkot a szerzők többsége nem 
zárja, hanem egy körkörös, tovafutó vicryl öltéssel körbe varrja ( 11 . 
ábra). Ha a hüvely nyílása túl tág, egy-két szűkítő öltést tegyünk be. 
Mások zárják a hüvelyt. Megint mások a hüvelyt nyitva hagyják, de a 
mellső falát a hólyag szélével, a hátsót a végbél hashártya borítékának 
szélével összevarrják. 
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11. ábra Tovafutó, pelenka öltéssel körbe varrt hüvelycsonk. 

A műtét után a műtéti területet még egyszer alaposan nézzük át. 
Gondos vérzéscsillapítás után a hasüreget fertőtlenítő oldattal mos
suk ki. A szerző és munkatársai a hashártyát nem zárják. Mások vi
szont a hashártya összevarrását fontosnak tartják. Ilyenkor a hashár
tya borítás alá mindig draint helyeznek a nyirokfolyás elvezetése mi
att. Ha a hashártyát nem zárjuk, a hasüreg drainezése nem feltétlenül 
szükséges, de ajánlatos. A hasüregbe jutó nyirok a hashártyán ke
resztül felszívódik. 

A KITERJESZTETT MÉHELTÁVOÚTÁS ELŐNYEI 
1. A PETEFÉSZKEK MEGTARTÁSA A petefészek áttétek gyakorisága méhnyak 
laphámrákok eseteiben kevesebb mint 1 %, ezért a petefészkek meg
tarthatók. Épnek látszó petefészkek eseteiben gyakorlatilag nem kell 
számolni áttét lehetőségével. Jóllehet egyes szerzők ( 7 ,8) mirigyrákok 
eseteiben 4-5%-ban észleltek áttétet, az irodalmi adatok áttekintése 
alapján a petefészek áttétek gyakorisága mirigyrákok esetében sem 
haladja meg a 2%-ot. Hopkins és mtsai (9) szerint jobbak voltak az 
eredmények azokban az esetekben , amikor a petefészkeket nem 
távolították el. Ez a kérdés még nem tekinthető lezártnak. Úgy tűnik, 
hogy az épnek látszó petefészkek, ha nincsenek látható nyirokcsomó 
áttétek, mirigyrákok esetén is megőrizhetők (10). A petefészkek meg
tartásának azért van nagy jelentősége, mert a korai ményakrákban 
szenvedő betegek 80-85%-a meggyógyul, és többségük 30-40 éves. 
Ezeknek a betegeknek petefészkei tehát még 10-20 évig is működhet
nek. Sajnos a petefészkek működése nem mindig sértetlen, bizonyos 
százalékban működésük rövid idő alatt befejeződik. A visszahagyott 
petefészkekben a tömlő képződés sem ritka. 
Jóllehet, a kiterjesztett méheltávolítás után alkalmazott sugárkezelés 
hatásosságát a legtöbb szerző vitatja, vannak akik alkalmazzák. Ilyen 
esetekben a visszahagyott petefészkeket a vastagbél melletti hashár
tyához felvarrjuk, és így kiemeljük a besugárzási területből (5. ábra). 
Tömlő a felvarrt petefészkekben is keletkezhet, ezek működése is ká
rosodhat. Előfordulhat, hogy a petesejtek kilökődésekor fájdalom ke
letkezik, amelyet a beteg a petefészkek magasabbra helyezése miatt a 
vastagbél mellett jelez. A petefészkek helyének megváltoztatására pe
tefészek daganatok esetén is gondoljunk. Ha a visszahagyott petefé
szekben tüneteket okozó kóros folyamat játszódik le, ,,visszahagyott 
(reziduális) petefészek szindrómáról" beszélünk. 
2. A NEMI ÉLH BIZTOSITÁSA Számos megfigyelés igazolja, hogy a nemi élet 
kiterjesztett méheltávolítá után gyakorlatilag nem romlik el. Annak 
ellenére, hogy a hüvely felső részéből 3-4 cm-t is eltávolítunk, a hü
vely rugalmassága és tágulékonysága következtében nem rövidül meg, 
a nemi élet számára megfelelő hosszúságú marad. A hüvely nyálkahár
tya és fala, szemben a sugárkezelt betegekkel, a műtét következtében 
nem károsodik. Sugárkezelés során, főleg akkor, ha üregi sugárkezelést 
is alkalmazunk, a hüvely nyálkahártyája elvékonyodik, sérülékennyé 
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és vérzékennyé válik, falában kötőszövet szaporodik fel, és a hüvely 
zsugorodik. Ennek következtében házaséletre kevésbé alkalmas. 
Kiterjesztett méheltávolításnál csak akkor romlik a nemi élet, ha a 
hüvelynek a felét vagy annál nagyobb részét távolítjuk el. Tekintettel 
arra, hogy egy 1-2 cm nagyságú, daganatmentes hüvelyszél kivágása 
teljesen elegendő, a hüvely nagyobb részének eltávolítására ritkán ke
rül sor. A nemi élet biztosítása nem csak az ivarérett korban lévő nó'k 
esetében fontos. Egyre többen igénylik a 60-70 éves asszonyok közül is. 
3. A BETEGSÉG KJTERJEDÉSÉNEK PONTOS MEGÁLW'fTÁSA A sugárkezelés eseté
ben a daganatos megbetegedés kiterjedését és a nyirokcsomók érin
tettségét klinikai vizsgálattal és képalkotó eljárások segítségével álla
pítjuk meg. Ismerve azt, hogy a klinikailag megállapított stádium az 
esetek 30%-ában is eltérhet a sebészi úton megállapított stádiumtól, a 
műtéti beavatkozás jelentősége a betegség kiterjedésének megállapí
tása szempontjából rendkívüli jelentőségű. Képalkotó eljárásokkal 
sem tudjuk biztosan megítélni a folyamat kiterjedtségét, mivel a mik
roszkópos nagyságú áttétek még a legkorszerűbb képalkotó eljárások
kal sem ismerhetők fel. További nehézséget jelent az, hogy megna
gyobbodottnak látott nyirokcsomók estében nem biztos, hogy nyirok
csomó áttétről van szó. Ez biztosan csak szövettani vizsgálattal igazol
ható. Nem kapunk képet a nyirokcsomók érintettségéről akkor sem, 
ha sugárkezelést egyszerű méheltávolítással egészítjük ki. Ezekben az 
esetekben ugyanis a hashártya mögötti területet nem tárják fel, és a 
nyirokcsomókat nem távolítják el. Kiterjesztett méheltávolítással 
egybekötött medencei és paraaortikus nyirokcsomó eltávolítással a 
daganatos megbetegedés kiterjedését meglehetősen nagy biztonsággal 
megállapíthatjuk. Ennek a megfelelő kezelés megválasztásában alap
vető jelentősége van. 
.4. RÖVIDEBB KEZEIÉS/ /DÓ A kiterjesztett méheltávolítás általában egy 
1,5-4 órás műtét. A műtét időtartama függ a sebész gyakorlatától, ra
dikalitásától és attól, hogy a medencei nyirokcsomókon kívül a para
aortikus nyirokcsomókat is eltávolítjuk-e. Szövődmény-mentes eset
ben a beteg a 7-10. műtét utáni napon elbocsátható. A beteg teljes 
felépülésére 4-6 hét szükséges. Ez után újra munkaképes. Sugárkezelés 
esetében, különösen akkor, ha műtétet is végzünk, mind a kezelési 
idő, mind a beteg felépüléséhez szükséges idő lényegesen hosszabb. A 
rövid kezelési idő, valamint az a tény, hogy műtét után már azonnal 
nagy valószínűséggel megítélhetjük a betegség kimenetelét, psychés 
szempontból is rendkívüli jelentőségű. 

A KITERJESZTETT MÉHELTÁVOLÍTÁS SZÖVŐDMÉNYEI A műtétnek 
sokféle szövődménye lehet. Ezek túlnyomó többsége a műtét alatt, 
illetve a műtét utáni napokban lép fel, és általában 20-30 napon be
lül megoldódik. A késői szövődmények, eltekintve az un. "neurogen 
hólyagtól", ritkák. Ez lényegi különbséget jelent a sugárkezeléssel 
szemben. Átmeneti hólyag és végbél panaszoktól eltekintve a sugár
kezelést a betegek általában jól viselik, és a kezelés utáni első hóna
pok is tünetmentesek. A sugárkezeléssel összefüggő tünetek egy része 
csak hosszú évek után jelentkezik, és vagy műtéti beavatkozással meg
oldható, vagy állandósul. A sugárkezeléssel kapcsolatban tehát a ké
sői szövődmények jelentik az igazi veszélyt. Ezek a statisztikákból 
gyakran kimaradnak. Kiterjesztett méheltávolítás esetében a műtét 
körüli szövődmények a meghatározók, a maradandó károsodások rit
kák, de előfordulnak. 
MŰTÉT ALAm SZÖVŐDMÉNYEK A műtét során fellépő szövődmények közül 
a vérzés a leggyakoribb. A vérvesztés mennyisége nagymértékben függ 
attól, hogy a műtétet mennyire terjesztjük ki. Megfelelő műtéti tech
nikával azonban ilyen esetekben is lényegesen csökkenthető a vér
veszteség mennyisége. A betegeknek csak egy része igényel vérátöm
lesztést. Magunk az első 116 műtétünk során 40%-ban adtunk vért. Az 
utóbbi években azonban vérátömlesztésre egyre ritkábban kerül sor. 
A méh körüli szervek ( végbél, húgyhólyag, húgyvezeték) és a nagy-
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erek sérülése ritka. Ilyen esetekben a sérülés általában azonnal ellát
ható, és rendszerint következmény nélkül gyógyul. 
KORAI MÜTÉT UTÁNI SZŐVÓDMÉNYEK Utóvérzés, gyulladás, sebgyógyulási 
zavarok stb, vagyis azok a szöv&lmények, amelyek minden hasműtét 
után előfordulhatnak, kiterjesztett méheltávolítás esetében is előfor
dulhatnak, lényegesebben nem gyakoribbak. Megelőzésükre azonban 
gondot kell fordítani. Különös gondot kell fordítani a thrombo-em
boliás szövődmények kivédésére. Jól ismert, hogy daganatos betegek 
hajlamosabbak vérrögösödésre, különösen kiterjesztett műtétek eseté
ben. Ennek ellenére a szerző anyagában thrombo-emboliás megbete
gedés csak elvétve fordult elő, és nem volt végzetes ( 11). 
A vizelési nehézségek a leggyakoribb és talán a legzavaróbb szövőd
mények. Gyakoriságuk és súlyosságuk a műtét kiterjesztésének mérté
kétől függ. Ha a méh körüli szalagokat a medencefalon választjuk le, 
elkerülhetetlen, hogy a húgyhólyagot ellátó idegek sérüljenek. Külö
nösen vonatkozik ez a ligamentum cardinalera (parametrium). A sza
lagok egy részének meghagyása ugyanakkor a daganat nem megfelelő 

eltávolításának veszélyével jár. Véleményem szerint a daganat bioló
giai jellemzői és a szalagok érintettségének műtét alatt megállapított 
mértéke alapján dönthetjük el, hogy hol vágjuk át a méhet rögzítő 
szalagokat. Ennek alapján és az anatómiai határok aprólékos tisztelet
ben tartásával a vizelési szöv&lmények is csökkenthetó1<. 
KÉSÓI SZŐVÓDMÉNYEK A vizelési inger érzésének és a detrusor izom mű
ködésének csökkenése hónapokig megmaradhat, sőt állandósulhat is. 
Szerencsére azonban ez nem gyakori, és a megmaradó vizelési nehéz
ségek az idő múlásával rendszerint megoldódnak. Régebben a húgyve
zeték sipolya vagy szűkülete volt a leggyakoribb késői szövődmény. A 
jelenlegi műtéti módszerek mellett a sipolyképz&lés és a húgyvezeték 
károsodása csak elvétve fordul elő. 

A KITERJESZTETI MÉHELTÁVOLÍTÁS JAVALLATAI Kiterjesztett méh
eltávolítást gyakorlatilag csak az elsődleges, korai méhnyakrákok ese
teiben végzünk. Nagyon ritkán sor kerülhet még a műtétre a hüvely 
felső részében, a méhnyakhoz közel elhelyezkedő hüvelyrák, illetve 
sugárkezelés után a méhnyakban kiújult méhnyakrák esetében is. 
Méhtestrákok esetében a kiterjesztett méheltávolítás csak akkor in
dokolt, ha a daganatos burjánzás a méhnyakat szabad szemmel vagy 
kolposzkóppal láthatóan beszűri. 
Általánosan elfogadott, hogy a műtét elsősorban Jb és 2a suúliumú 
méhnyakrákban javasolt. Az álláspont azonban ezzel kapcsolatban 
sem teljesen egységes. Vannak, akik csak 3-4 cm-nél kisebb dagana
tok eseteiben tartják indokoltnak, nagy, kifelé növő, illetve a nyak
csatornában fejl&lő, azt jelentősen felfújó (hordóalakú méhnyak) da
ganatok eseteiben a sugárkezelést részesítik előnyben. Nincs azonban 
bizonyíték arra, hogy a sugárkezelés eredményei ilyen esetekben job
bak lennének {12-14). Kétségtelen, hogy minél nagyobb a daganat, 
annál gyakrabban keletkeznek a nyirokcsomókban és a méh körüli 
szalagokban áttétek. Ez azonban nem ellenjavallatot, legfeljebb azt je
lenti, hogy a műtétet kiterjesztve kell elvégezni (15). 
Felmerül azonban az a kérdés is, hogy a korai méhnyakrák minden 
esetében szükséges-e sugárkezelést és/vagy kiterjesztett műtétet vé
gezni. Ez azért nagyon fontos, mert korai méhnyakrákok eseteiben a 
daganat méhen kívüli terjedésének (nyirokcsomó, parametrium átté
tek) gyakorisága 15-25%. A betegek nagy többségét tehát túlkezeljük. 
Sajnos ma még nem tudjuk megmondani, hogy melyik esetben ele
gendő csak a daganatot elcávolítani (pl. conisatio) és melyik beteg
ben szükséges a kiterjesztett méheltávolítás elvégzése. A méhnyak da
ganatok biológiai jellemzőinek részletekbe menő tanulmányozásától 
várhatjuk, hogy erre a kérdésre feleletet kapjunk. 
Újabban egyre többen a 2b suúliumú méhnyakrákok azon eseteiben, 
amikor a parametrium daganatos beszürtsége a medence falától jól el
határolódik, kiterjesztett méheltávolítást végeznek. Ez az álláspont 
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azonban nem egységes. Véleményem szerint , ha a parametriumnak 
csak a belső fele érintett, a műtét elvégezhető. 
la2 stádiumban (a daganatos burjánzás a mélységben nem több, mint 
3 mm, szélességben pedig < 7 mm) az áttétek keletkezésének valószí
nűsége minimális, és ezért az egyszerű méheltávolítás vagy conisatio 
elegendő. A kiterjesztett méheltávolítás azonban, ha az érrések be
szűrtek, ebben a stádiumban is mérlegelendő. lai suúliumban nem ja
vallt a kiterjesztett műtét. 

ELLENJAVALLATOK A kiterjesztett méhelcávolítás ellenjavallatait az 
ellentmondó irodalmi adatok és tapasztalatok miatt sokszor nehéz 
meghatározni. Ellenjavallatot képezhető áttétek megítélése is állan
dóan változik. Bonyolítja a helyzetet, hogy a neoadjuváns kemoterá
piával klinikai vizsgálatként olyan esetkben is elvégezzük a műtétet, 
amikor azt különben ellenjavalltnak tartanánk. Ezért az alábbiakban 
összefoglalóan tárgyaljuk azokról az elváltozásokról kialakított mai ál
láspontot, amelyek ellenjavallatot jelenthetnek. 
NYIROKCSOMó ArrÉTEK A rendelkezésünkre álló adatok szerint eltávolít
ható medencei nyirokcsomó áttétek esetében a kiterjesztett méheltávo
lítás nem ellenjavallt. 
A szerzők túlnyomó többsége úgy véli, hogy még egy-két nagy, az 
erekhez szívósan tapadt nyirokcsomót is helyes eltávolítani és a műté

tet elvégezni, már csak azért is, mert az ilyen megnagyobbodott nyi
rokcsomók sem mindig áttétek. Soha nem szabad elfelejteni, hogy eg;y 
megnag;yobbodott nyirokcsomó nem feltétlenül áttétes nyirokcsomó. Nem 
tudjuk megmondani, hogy javítunk-e a beteg sorsán, ha egy nagy, az 
érfaltól elválaszthatatlan nyirokcsomó áttétet az ér egy szakaszának el
távolításával és pótlásával vágunk ki. 
Noha az álláspont nem egységes, mégis úgy tűnik, hogy a főütőér körü
li eltávolítható nyirokcsomó áttétek eseteiben sem ellenjavallt a kiter
jesztett méheltávolítás. 
A főütőér körüli nyirokcsomó áttétek eseteiben a kórjóslat rossz. Su
gárkezeléssel átlagosan 40%-os 5-éves túlélést lehetett elérni. Mak
roszkópos nyirokcsomó áttétek sugárkezelésének eredménye ennél 
sokkal rosszabb, pontosan nem ítélhető meg. Egyedül Burghardt (16) 
számolt be 10 olyan betegről , akikben szövettanilag igazolt paraaorti
kus nyirokcsomó áttéteket találtak, és csak kiterjesztett lymphade
nektomiát végeztek. Ezek a betegek tehát kiegészítő sugárkezelést 
nem kaptak. 45-63 hónap után a betegek 40%-a daganatmentesen 
élt, egy beteg pedig kiújult daganattal. Jóllehet, az esetszám kicsi, az 
eredmények mégis arra utalnak, hogy alapos nyirokcsomó eltávolítás 
legalább olyan eredményes, mint a sugárkezelés. 
Kiterjedt, az erekkel szinte elválaszthatatlanul összetapadt nyirokcsomó 
áttétek esetén a műtét nem javasolt. 
Scalenus nyirokcsomó áttét gyakorlatilag szisztémás megbetegedést je
lent. Jelenlegi állásfoglalás szerint a kiterjesztett méheltávolítás ellen
javallatát képezi. 
A PARAMETRIUMOK ÉR!NTETTStGE A szerző véleménye szerint, mint arra 
már fentebb utaltunk, a parametriumok daganatos beszürtsége, ha a 
daganat és a medence fal között megfelelő szélességű daganatmentes 
terület van, nem képezi a műtét ellenjavallatát. Ha azonban bizton
sággal nem tudjuk a daganatot az épben eltávolítani, helyesebb a mű
téttől elállni. 
Ha a daganat a hólyag falára terjed, a daganatot az épben, egészen ki
vételes esetektől eltekintve, nem lehet eltávolítani. A szerző a műté

tet hólyagfalra terjedés esetén még akkor is abbahagyja, ha a hólyag 
nyálkahártyája nem érintett. 
A SACROUTERIN SZAIAG ÉRINTETTSÉGE Ha a daganat a sacrouterin szalagnak 
több, mint felét beszürte, a daganatnak az épben történő eltávolítása 
a sigma-végbél daganat melletti szakaszának eltávolítása nélkül nem 
nagyon lehetséges. Ilyen esetben helyesebb a műtétet abbahagyni, és 
a beteget sugárkezelésben részesíteni. 
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Jóllehet, a műtétet legtöbbször ivarérett korú asszonyokban végzik, az 
életkor nem képez ellenjavallatot. Nem gyakoribbak a szövődmé
nyek akkor sem, ha a műtétre a postmenopausaban lévő betegekben 
kerül sor (17, 18). Sőt, koros asszonyok esetében a műtét kisebb koc
kázatot jelenthet, mint a sugárkezelés ( 19). A legfontosabb a betegek 
teherbíró képességének a megállapítása. Kiterjesztett méheltávolítás 
csak megfelelő általános állapotban lévő betegben végezhető. Szív
érrendszeri, tüdő, vese vagy más súlyosabb eltérés esetén helyesebb 
a sugárkezelést választani. A kövérség, noha megnehezítheti a műté

tet, nem képez ellenjavallatot. Jelentős kövérség esetén a sugárkezelés 
nehezített és több szövődménnyel járhat. Ezeket a betegeket helye
sebb műtéttel kezelni ( 19). 

IRODALOM 

1. Piver MS, Rutledge FN, Smith JP. Five classes of extended hyscerectomy for women 
with cervical cancer. Obstet Gynecol 1974; 44:265. 

2. Wertheim E. Die erweiterte abdominale Operation bei Carcinoma colli uteri. 
Berlin. Urban and Schwamenberg, 1911. 

3. Meigs J. The Wertheim operation for carcinoma of the cervix. Am J Obstet 
Gynecol 1945; 49: 542. 

4. Meigs J. Surgical treatment of cancer of the cervix. New York, Gnme and Stratton 
1954. 

S. Uchida H. Radical operation for cancer of che cervix. ln: Bősze P, Eckhardt S, Gáti 
I. szerk. Recem advances in gynaecological oncology. Budapest, 1991. 

6. Burghardt E, Winter R. Radical abdominal hysterectomy. ln: Burghardt E, szerk. 
Surgical Gynecologic Oncology. New York, Thieme Medical Publishers, Inc., 1993. 

AMOEN~ 
Brustprothcscn 
Hrca~t íorms 

h AMOENA garancia 
az Ön mellmOtöH 
betegének 
legszinvonalasabb 
ellátására 

Mellmütét után felírható segédeszközök : 
11 /1 996 . NM rendelet sz erint. 

Ideiglenes protézis 
(sebész, onkológus - szükség szerint} 

Szilikonos mellprotézis - teljes, vagy részleges 
(sebész, onkológus, ismételt rendeléskor kezelőorvos - 2 db 2 évre) 

Protézistartó melltartó - normál vagy extra méret 
(sebész, onkológus, ismételt rendeléskor kezelőorvos - 2 db 1 évre} 
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