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BEVUOÉS A korszerű nőgyógyászatban egy re növ ekszik az 

igé ny olya n szövetkímél ő műtéti eljárá so k kidolgozására, 

amely beava tkozáso k hatékonyság uk me llett kielégítő esz téti

ka i eredm ényt is nyújtan ak, és a legkevésbé sértik a nő i test

képzete t. Ennek az igénynek megfel elve, elsősorban a fiata l 

nők méhelőesésének gyógyítására kidol gozt unk egy e ljár ást, 

amelynek so rán a hastü krözés! és hüve lyi műtétet egy üttese n 

alka lmaz tuk . Kis vá ltoztatáso kkal, kiha gyv a a hüvelyi bea

vatk ozás t, a módsze rt használni lehet a méheltávo lítás! követő 

hü ve lyboltoza t süllyedésé nek helyreá llítására is, bá rmely é let

korban. 

Ha egy beteg nek hó lyag vagy végbélsérve van hüvelyelőesés

se l vagy bolto za t süllyedésse l, a szokványo san haszná lt felfüg

gesztő mód sze rek csa k ki smértékben jav ítják a vég bél, illetve 

a hólyag működési zav arát, ezé rt számo s esetben kiegészítő 

müt étet ke ll végez ni elLilső vagy hátulsó, ese tleg mindk ét fali 

hü ve lyplasztik a formáj ába n. Vize let-vissz atartá s egyes ese tei

ben , (pl. stressz inkontinen c ia) a Kelli szer inti húgycső alátá 

ma sztás gya kran kielégítő eredm ényt nyújt. A méh, illetve a 

hüve lybo ltozat j ó felfüggesz tése jav ítja a hü ve ly helyreá llító 

műtéteinek hossz útávú eredm énye it. 

A MÓDSZER LEIRÁSA 

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS ANYAGOK Egy te ljes hastükr özés hez 

szük séges felsze re lésre van sz ükség, ame ly tartalmazza az 

alábbiakat: 1. egy 10 mm átmérőjű kö ldök szúrcsa p (t rokár), 

2. két 5 mm átmérőjü több-működésü szúrc sap kúpos csúccsa l 

(Előnyben részes ítjük eze ket a szúrcsapokat , mi ve l kevese bbé 

káros ítják a szöve teket a rétege k szé tvála sztásá nál, amik or a 

csíkot a has hártyá n kívü lről bevezetj ük. A biz tonsági sze rke-
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zetes, egysze r használatos sz úrcsa po k alkalma zása kor a csí k 

végigveze tése nehéz kesebb , és több sérülést okoz.) , 3. egy 

tompa végű hajlított dissze ktor, ame lye t a szé les méhsza lagban 

létrehozand ó alagú t kialakí tásá ra használunk , 4. egy pár hajlí 

tott olló, 5. egy tű fogó, 6 . egy cs ipesz és 7. egy Go retex sza lag , 

1,5 cm szé les , és legalább 50 cm hossz ú. Azér t vá laszto ttuk ez t 

az anyagot, mert kevéssé vá lt ki szöve ti védekezés t , va lam int 

megfelelő nyújtá si e llenállássa l rendelk ez ik (20 kg cm-kénti 

szé lesség re). Sajnála tos módon megfele l ő hosszúság ú szalag 

j elenleg még nem találh ató a kereskedelmi forga lomb an. Ezért 

annak érdekébe n, hogy megfelelő hosszús ágú sza laghoz ju s

sunk , két előre gyá 1tot t Gore tex húgycső parittyát hasz nálunk , 

amelyek et fel nem szívódó öltésse l ke ll összevarrn i. 

A MÉHNYAK FELFÜGGESZTÉSE A megszokott müté t előtti elő

kész ítése n túlmenően (éhezés éjféltől , illetve beöntés) , a helyi 

baktériumfl óra elszaporodásá t megelőzendő, háro m napp al a 

beavat kozás e lött fertőtlen ítő sze rt tartalma zó hüve ly i pesszá

rum ot helyezünk fel. A Go retex csík által okozo tt fertőzés 

kockázatá nak csö kkent ésére a műtét napján antibiotikus ke

ze lést indítunk , amelye t még láztala nság ese tén is öt napig 

folytatunk. 

A műtőben a beteget kőmetsző helyze tben fektetjük , co mbj ait 

70 fokba n szé ttá rva . A hastükrözés során 20 foko s Tre ndele n

burg helyzetet létesítünk . Go ndo s has fali illet ve hü ve ly i fer

tőtlen ítést követően Fo ley katétert vezetü nk a hólyagba . To

vább i megelőző módszerként fe lhasz nálása előtt az alka lma 

zott Gor etex cs íkot a hasfal i, ille tve a hü ve lyi fertőtlenítéshez 

is hasz nált jódos oldatba má rtjuk. A hastük rözés során a 

111C1tőorvos a beteg ba l, míg az el ső segítő a beteg j obb oldalán 

helyez kedik el. A hüve lyi beava tkozás hoz az orvoso k az ilyen 

műtéteknél szo kásos he lyze te t foglaljá k el. A beava tkozásho z 

lényegébe n három sebész e légséges. A hastük.röző esz köz 

(laparoszkó p) bevezetésé t követően a két sebész áttér a hü ve

lyi oldalra, hogy elvége zz e a műtét hü vely felől i részét, majd 

isméte lten helye t cse rélnek , és e lvég zik a ha stükr özés!. Ennek 

kezdő lépése ként megfelelő elővi gyázatosságga l a szokásos 

módon gáz t jutt atunk a hasü regbe, majd bevezetés re kerül a 10 
mm köld ök szúrcsa p, va lamint két kiseb b szúr csap , amelyeket 
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2 cm-re l a mellső, fel ső csípőtövis (spina iliaca antero supe -
rior) me llett szúrun k be. Mind eze k után a hüve lyi beava tko

zás t egy körkörö s metszésse l kezdjü k, amelyet a méhn yak 

körül ejtünk, közel a hüv elybo ltoza tokhoz. Elől a hól yago t 

két cm-re felválasztj uk , amíg elé1j ük a Dougla s üreg legmé
lyebb pontját. 

A Go retex sza lag középső részé t fel nem sz ívódó cso mós ölt é
seke t haszn álva körbe n kiöltjük a méhnyak körül, a méhn yak 

hátulsó oldalán a sza lag két szá ra keresz tezi egymást. Annak 

érdekébe n, hogy a sza lag ne csússzo n 

fölfelé. ö ltése kkel kell rög7íten i legke
vese bb centiméte renként . Fontos , hogy 
a sza lag kere sztez ésé nek rögz ítésé re to

vább i két biz tos ító öltés t helyezzü nk be 
(/. ábra). 

A sza lag végek helyze tének helyes meg

állap ításához, valamint a hastükrözés so

rán tö11énő felismerésé hez , a sza lag vé

ge it különböző alakúra vágj uk (például az 
egy ik végé t fecs kefarok alak úra , a má

sikat pedig szög letesre). A nya kcsa torná 

ba felhelyeze tt 5m m-es Hegar esz közze l 

megelőzhetjük annak túlzott beszü kítését , 
és igye ksz ünk elkerülni a sza lag túlzott 
szor ítását. 

2. ábra A Goretex szalag hasüregbe történö beveze

tése 

A Douglas űr megnyitásá t követően hü

ve ly i megközelítésből , hastükrözé ssc l 

ellenőrizve, a sza lago k sza bad végei t a 

has üregbe jutt atjuk (2. ábra). A legtöbb 
ese tben egy utolsó nem felszívó dó öltést 

tesz ünk a sza lag kereszteződési he lyére, 

/. ábra A Goretex szalag lehorgonyzása a méh

nyakho7 

A sza lag szabad vége it egy csipesz seg ít

ségéve l á thúzzuk a szé les méhsza lagon 

ejt ett csa tornán, a j obb o ldali sza lagvége t 
a bal oldali csa torn án. Hason ló módon 

j árunk el az ellenkező o lda lon, ahol a bal 
o ldali sza lago t a jo bb oldali széles méh

szala gon ej tett nyí láso n húzzuk át (3. áb
ra). Ezt követően az egyik o ldalsó szúr

csapo n kereszt ül egy kúpo s végű nyársa t 

vezetünk be, majd mindkettőt visszahú z

zuk a hashár tyán kívülre, úgy, hogy azok 
a hasfa li bőnye alatt maradjanak. Az esz-

mielőtt a sza lag vége it a hasü regbe veze tjük . Ha sz ükséges, pár 

ca t-gut öltéssel zárjuk a has hártyát , majd nagy odafigye léssel 
a hüvelye n ejtett metszé st cso mós öltésekk el zárjuk . A bakter i

á lis fertőzés kockáza tát nagy mértékben csö kkenti, ha a hüvel y

be n elhelyeze tt öltések között semmif éle nyílás, j árat nem 
marad. Ezzel a hü velyi bea vatkozás t befejez tük , és el lehet 
kezdeni a has-tükr özés t. 

Egy, a méhbe helyeze tt esz köz seg ítségéve l a méhet e llentétes 

o ldalra ta11juk mint ahol a sebész a kerek méhsza lag alatt i 

a lagutat készíti. Ezze l a kerek méhsza lag megfe szül. A méh
kürtöt egy fogó seg ítségéve l szintén megfesz ítjük , majd a lát

ható hajszá lerek ellá tása után monop o láris haj lított ollóva l, 

3-4 cm-re a petevezeté k méhb e történő szája zásá tó l, a peteve

ze ték és a kerek méh za lag között egy I cm-es abla kot nyitunk. 
Ezt követően egy hajlí tott dissze ktorra l az ablakon át behato

lunk a méh sza lag két lemeze közé, és azt szétv ála ztva lefe lé 
haladunk , majd 2 cm-re a sacrouteri nal is szalag tapadásátó l 

fölfelé a vére rek nélküli területen átlyukasztjuk a méhszala g 

hátsó lemezét. A bea vatkozást az el lenkező o lda lon is végre
hajtjuk. 
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3. ábra A csatorna kialakítása a bal oldali széles méhszalagon. A Goretex sza

lag jobb oldali szabad végét szögletesre vágtuk a könnyebb felismerhetöség 

érdekében. 
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4. ábra A Gore1ex szalag hashártyán kívülre 1örténő húzása 

közöke t a bőnye alatt , tehá t a hasürege n kívül, a szé les méh
szala g csúcsán ejtett ablak irányába tó ljuk . A mozdulat meg

kön nyí tése érdeké ben az ellenkező olda li szúrcsa pon beve 

zetett csipessze l a hashártya lem ezét folya matos húzás ala rt 

tar tjuk . Miu tán a csa tornát kialak ítottuk , és ily módon a szúr
csa ppal elértük a koráb ban kialakított ablak ot, el távo lítjuk a 

nyá rsat, és a sz úrcsa p üregé n keresztül beveze tett cs ipesz seg ít

ségéve l a méhsza lag ab lakán már átbújtato tt szalag szabad vé

gét megraga djuk , és a szú rcsappal együn áthúzzuk a hasfal 

ré tege i között a bőrig (4. ábra) . Haso nlóképpen járunk el az 
ellenkező oldalon. A hasüregből a gáz t részbe n kiengedjük , a 

bőr nyílása in kiveze tett szalagok seg ítségéve l próba húzást 
végzü nk , a fesz ítés hatékon yságá t a hüve ly felől ellenőrizzük. 

Miut án a méh helyes magasságá t meghatároz tuk, a sza bad sza 
lagvégeke t az elü lső hasfali bőnyéhez rögz ítj ük négy fel nem 

sz ívódó cso mós öltésse l (5. ábra). Annak érdekében, hogy 

a hasfa li bőnye j ob ban hozzáférhető legye n, az oldalsó szúr

csapok mellett kis bőrmetszést ejthetünk . A másod lago s Dou
glas sérv kialakulásá nak megelőzése érdeké ben cél szerű a 

sacrout erine szalago kat rövidít eni néhány fel nem sz ívódó 
cso mó öltésse l, illetve a Douglas űrt egy dohá nyzacskó öltés
se l szííkíten i. Ajánlato s, még ha nem feltétle nül szük séges is, 

a sza lago k fedetlen részét felszívódó öl tése k seg ítségéve l a 
hashártyával fedni a szé les méhszalag cs úcsának magassá

gában. 

A HÜVELYBOLTOZAT FELFÜGGESZTÉSE A betege t a korább iakban 

le írtaknak megfelelően kész ítj ük elő, ille tve fekte tj ük . A sz úr

csapok beve ze tése is azono s módon és azo nos helye n történik . 
A Goret ex sza lago t az egy ik o ldalsó szúrcsapon keresz tül be
ju tta tjuk a hasüreg be. Ezt követően a sebésze k egy ike egy 

/6 1 

5. ábra A Goretex szalag kihorgonyzása a hasfali bőnyéhez 

Hegar tág ítót használva a hüvely boltoza tot a megfelelő ma

gasság ig feltolja . Annak érdekében, ho gy könnye n hozzáfé r

jün k a hüvely falhoz, a felemelt bo ltoza t felett a hashártyát szé

les ab lakot nyitva harántir ányban behasítju k. 

A Goretex sza lag közepét fel nem szívó dó ölté sekkel szi lárdan 

kiöltjük a hüvely bőnyéhez. Ezt követően az oldalsó sz úr
csapok at kihúzzuk , majd a hasü regen kívü l újra bevezetjü k és 

egy csato rnát a lakí tunk ki a hüvely bo ltozata fele tt ejtell met

szés irányában , a méhnya k-fe lfügge sztés módszerénél leírtak

hoz hasonlóan. A sza lag sza bad vége it is a korábba n rész lete
zell mód on az így képeze tt a lagú ton keresz tül húzzu k ki. 

A hashár tyán ej tett metszés t felszívó dó varrattal zá rju k. Ha a 

sacrouterin szala g látható , akkor megrövi dítj ük, illetve a Dou

glas ürege t szűkítj ük. Végeze tül a has üreg i gá zt rés zben meg

szüntetjük, a hüvelybo ltozatot a megfelelő magasságba eme l
jük , majd vigyázva , hogy ne feszítsük túl, a szalag mindk ét vé

gét fel nem szívódó cso mó varrat okka l a has fali bőnyé-hez 

rögzí tjük. 

ESETEINK Húsz hónapos időtartam alatt 12 be teget méhelőesés

sel , kilen cet méheltávo lítást követő hü ve lybo ltoza t süllyedés 

miatt míítöttünk. Megfele lő felvilágos ítás t követően, amel ybe n 

a módsze r úttörő voltára is kitértünk , minden bet eg beleegye 
zésé t adta a bea vatkozás e lvégzésé hez. A míítét e lőtt minden 

betegnél urodinám iás vizsg álat történt , amely et a műtét után 6, 

illetve 12 hón appal megismételtünk. 

A méhel őesésben szenvedő betege kné l egy röntge nárnyékot 

adó anyagg al megje löltük a méhnya kat, a hannadik műtét 

utáni napon két felvéte lt készítettünk a kismedencéről álló 

helyzetben ; az egy iket nyuga lmi helyze tben , a má sikat pedig 

nyom ás közben. A felvéte lek értéke léséné l táj ékozódási pon t
nak a szeméremcso nt felső szé lét vá lasztott uk . A nyomásos 

tesz tet követően a röntgenárn yé kot adó any ag vissza tért a 
helyére . A vizsgá latot hat és tizenk ét hón ap múl va meg is

métel tük. 
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EREDMÉNYEK Ú SZÖVŐDMÉNYEK Ez a módszer kielégítőnek 
bizonyult minden beteg esetébe n, még a nagyo n előreha ladott 

álla potú méhelőesések esetén is. Azon nyolc betegbe n, akiken 
hat hóna p múlva végeztü nk el lenőrző vizsgá latot, ki smértékű, 

átlagosan fél centim éteres süllyedést figye ltünk meg mind a 

nyuga lmi állapotban , mind nyomásos terheléskor a műtét után 

három nappal végzet t vizsgá latok eredménye ihez képest. Ez 

valószínűleg a szöve tek alkalm azkodásá nak tudhat ó be, hiszen 
a műtétjük után egy évvel az ellenőrző vizsgá laton megj elent 
öt beteg eseté ben nem tapas zta ltunk tová bb i süllye dést. 

Egy betegnél , akinek a hüvely előesése hüvelysérvve l, és egy 

másiknál , akinek hüvelysé rvvel és stressz vize lettartás i elégte 
lenséggel társult , az első műtét során nem végeztü nk mellső 

hüvelypla sz tikát. A méhnya k felfüggesz tés egyi k beteget sem 

tette panaszmentessé, ezé rt egy év elteltév el mellső hüvely

plasztikára volt szükség. Ennek alapján azt javasoljuk, hogy 

hó lyagsérv és stressz vize letta rtás i elégte lenségge l társuló 

méhe lőeséses vagy boltozat süllyedéses betege knél a fent emlí
tett panaszokat egy ülésben , mellső hüvelyplasztika elvég

zéséve l szüntessük meg. Hasonlóképpen j á,j unk el vég bélsérv 
esetén is . Egy esetben sem történt fertőzés vagy a sza lag 
kilökődése, hasonlóké ppen nem fordult elő műtét alatt i vér

zéses szövődmény, még a szé les méhsza lag átfúrá sa közbe n 
sem, am i a beavatko zás legnehezebb művelete. 

A műtét időtartama a kezd eti két óráról a gyakor lat meg
sze rzésével egy órára csök kent. Egyetlen szövődményrő l tu

dunk beszá molni egy méhelőesés helyreá llítása kap csá n, 

amikor a sac rout erin sza lago k rövidít éséve l együtt nem 
szűkítettük a Douglas üreget is. Ennél a betegné l a műtétet 

követően egy évve l egy bélkacs beszo rnlt a sacrouterin sza 

lago kat rövidítő varratok mentén létrejött össze növések közé . 
A béle lzáródást sikerese n mego ldottuk, a beteg további gyó

gyulása szövődménymentes volt. Ezen műtét során tapaszta l
tuk, hogy a sza lag hasürege n belüli darabj át vékony, frissen 

sa1jadt hashártya borította be. A kilenc beteg ese tében, akiket 

hüve lybo ltozat sü llye dé se miatt műtöttünk , semm ilyen 
szövődmény nem lépett fel. 

KÖVETKEZTnÉ SEK Hangsú lyozva azt, amit az erről a mód sze r
rő l szóló első közle ményünkb en állítottunk ( 1 ) , úgy érezzü k, 

hogy ez a mód sze r szá mos előnnye l rendelkezik az azo nos cé l-
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lai végze tt más eljárásokhoz képest . Ös szehasonlítva a koráb
ban alkalmazott keresz tcsonthoz történő rögzítéssel , ennél a 

módszernél kisebb a műtét alat ti vérzés veszé lye, elsősorban 

azért, mert keveseb b a keresz tcsont előtti visszerekből szá r
mazó vérzés. Másodso rban, mivel nem ö ltünk idege n anyagot 

a cso nthártyáho z, nem áll fenn az esetleges csonthárt yagy ul
ladá s veszé lye . Végeze tül , mive l a szalag nagy része hasürege n 

kívü l helyez kedi k el, nem j elent külö nösebb nehézséget a 
hashár tya zárása. 

A medence felépí tésé t alapul véve , ez a módszer nem vál toz

tatja meg a méh eredeti sza bályos á llását. Méhnyak felfüg
gesztés ese tén megőrzi a méh, illetve a hüve ly sza bályos 

anatómiai viszonyát. A Doug las űr zárása, valamint a sacrou

terin sza lago k kettőzése nem feltétlenül szükséges, a nagyobb 

biztonság érdekébe n azonban ajánlatosnak tartjuk. Jóllehet az 

utánkövetés i idő még igen rövid, úgy tűnik, hogy a méhnyak 
felfügge sztések eseté ben gyakori méhnyak hoss zanti meg
nyúlásá nak veszé lye nem áll fenn, mivel a felfüg gesztési 

pontok a a méhtest és nyak találkozásá nál vannak körkörösen 
elhelyezve. 

A fent leÍl1 műtéten átesett nőbetegek tem1ékenységéről egye n

lőre ninc senek tapasz talataink. Azonban okunk van azt hinni, 

hogy a fogamz óképes ség megmarad. A szüléshez csász ármet
szésre lesz szükség, vészhe lyzet eseté n a szalag könnyen 

levág ható a hüvelyről. Méheltávolí tást követő hüve lybo ltozat 

előesés esetén mód szer ünket első beava tkozás ként j avaso ljuk, 

mert 1. a hüvelynek a sza lago k által biztosíto tt iránya élettani, 
2. a ruga lmas hasfa li bőnyéhez és nem a merev cson thoz rög

zítjük , és 3. a módszer egyszerű és könnyű. A mód szer nevét 
jelölő betűszó BE.BO.P. az eljár ást először leró szerzők nevé
ből származik ( 1 ). 

KÖSZÖNRNYILVÁNITÁS A szerkesztőség hálás köszö netét fe

j ez i ki Dr. Lázár Leventének (Flór Ferenc Váro si Kórh áz, Szü

lészet i és Nőgyógyászati Os ztá ly, Kerepestarcsa) a közlemény 
leforditá sáért. 
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