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Nemeskürty Istvá n Rotte rdam i Erasmus „Nyájas beszé lgetések" című munk ája a lapján , nyájas beszé lgetések nek nevezte azt a 

műfajt, ame lyben a beszélgetők nem egy mást meggyőzve, hanem a maguk szak ismerete sze rint , az olvasó táj ékoz tatására mond 

j ák el vé leményü ket. Ezen gondo latok a lapján nevezz ük ezt a rovatot „nyájas beszé lge tése knek", hangsúlyozva, hogy a megkér

deze ttek nem vitatkoznak , nem aka rják meggyőzn i a más ikat, hanem táj ékoztató cé llal ki fejtik néze teiket. 

1. ALKAlMAZZA-E A KÚPKIMETSZÉST (KONIZÁCIÓT) VAGY CSAK 

HUROKKIMETSZÉST (LOOP EXCISIO) VÉGEZ SEJTTANI ÉS/VAGY 

KOLPOSZKÓPOS ATÍPIA ESETEIBEN A MÉHNYAK RÁKELÖZÖ ÁLLAPO

TAINAK, ILLETVE A MÉHNYAKRÁK KÓRISMÉZÉSÉRE? HA VÉGEZ KÚP

KIMETSZÉST, MILYEN GYAKRAN, MILYEN ESETEKBEN ÉS MILYEN 

MÓDSZERREL: 1. ALTATÁSBAN VAGY HELYI ÉRZÉSTELENÍTÉSBEN? 2. 

JÁRÓBETEG KEZELÉSKÉNT VAGY KÓRHÁZI BENTFEKVÉS FORMÁJÁ

BAN; AZ UTÓBBI ESETBEN HÁNY NAPIG TARTÓZKODIK A BETEG A 

KÓRHÁZBAN? 3. AD-E ÉRÖSSZEHÚZÓT A MÉHNYAKBA VÉRZÉSCSIL

LAPÍTÁS CÉUÁBÓL? 4. HOGYAN LÁTJA El A CSONKOT ; ÖSSZEVARR

JA VAGY NYITVA HAGYJA? HA ÖSSZEVARRJA, MILYEN MÓD

SZERREL? 5. KIEGÉSZÍTI-E A KÚPKIMETSZÉST MÉHNYAK-, ILLET

VE SZABÁLYOS MÉHKAPARÁSSAL, ÉS, HA IGEN MILYEN JAVALLAT 

SZERINT? (A MÉHNYAK- VAGY MÉHKAPARÁST A KÚPKIMETSZÉS 

ELŐTT VAGY UTÁN VÉGZI?) VÉGEZ-E KIZÁRÓLAG KOLPOSZKÓPOS 

ATÍPIA ALAPJÁN -A SEJTKENET NEGATÍV - VALAMILYEN BEAVATKO

ZÁST? 

Nőgyógyászati Onkológia 2001: 6:43- 53 

BERKÖ PÉTER DR. C itológ ia i és/vagy kolp oszko pos atip ia ese tén 

az esetek túl nyomó töb bségé ben konizác iót végzü nk, amelyet 
frak cionált abráz ióva l egész ítünk ki. 

A koni zác ió a nagymíítőben, altatásba n (á ltalában laryngea l

maszk) tö11énik . A koni záció t kórházi bentfekvő betegeken vé

gezzü k. A betege k kiv izsgá lva érkeznek az osz tá lyra , a műtét a 

következő napo n kerül sorra . Hazabocsá tás hidegkés konizáció 

után a műtétet követő második napo n, loop- konizác ió után a 

műtétet követő napon történik . A méhnyakba korábba n ad tun k 

érössze húzó !, POR 8-a t tarta lmazó , fizioló giás sóo ldatta l infil

trá ltuk a porti ot. Az utóbb i egy évben a POR 8-a t már nem tud

tuk bes zerezni , ezé rt Di cynone injekció t haszná ltunk a porc ió 

infiltrá lásához. A cson kot összeva rrjuk, á lta lában 4 vagy 6 ver 

t iká lis átöltő ö ltésse l. A nyakcsato mába gumi drént veze tünk, 

ame lye t k iölti.ink. A drén t a 10- 12 . napon távo lítj uk e l, a fona 
lakka l együ tt. 
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Bősze P és a résztvevők 

A konizác iót mind en esetben frakc ionált abrazióva l egész ítjük 
ki. Először történik a konizáció , ezt követően a nyakcsatorna , 
végül pedig a méhüreg abráz iója . Citológ iai atípia esetén ter
mészetesen, de nyilvánva ló kolpo szkópos atípia esetén negatív 

cito lógia i lelet ellenére is elvégezz ük a kon izác iót. 

BORSOS ANTAL DR. A méhnyakrák és rákmegelőző állapötai 
nak diagnosz tizá lására egyaránt végzünk kon izációt és hurok
kimetszést, a LLETZ-műtétek aránya 30% körüli. A műtét tí
pusának megvá lasztása egye di . Befo lyáso lja az, hogy az elvá l
tozás elsődlegesen kolpo szkópos vagy citológia i j ellegií, mi
lyen a kiterjedése, súlyossága, va lamint figye lembe vesszük a 
beteg életkorát, paritá sát is. Az elmúlt évben conisatiot 129 

esetben, LEEP-et 50 esetben végeztünk. 

A conisat iot csalme m minden esetben, a LLETZ-műtétek mint
egy 50%-át intravénás narkó zisban végezzük . A burokkim et
szés nél helyi érzéstelen ítést alka lmaz unk, többn yire a beteg 
kérésére térünk el ettől. A beavatko zás egynapos kórházi bent
fekvést igényel, míg a távo labb lakó betegeknél tovább i 1-2 

napos megfigye lés jöhet szóba az igen ritkán, de esetleg előfor

du ló utóvérzés ész lelésére. A korábbi gyakor lattal szemben ér
össze húzó! ma már nem adunk. Magas conisatio esetén a cer
vicalis ágak a láöltését választjuk vérzéscs illap ításra . Conisatio 
esetén a sebszéleket haránt irányú csomós Safil vagy Vycril ö l
tése kkel egyes ítjük, loop exc isióná l nyitv a hagyjuk a csonkot. 

Fonáleltávo lítást nem végz ünk . 

A pozití v citológ iai lelet, kolposzkópos eltérés miatt végzett 
kon izác ió után (ko lposzkóp ia pozitív, citológia negatív) ese
tekben is cervix curettage-t is végz ünk. A conisatiot követően 
társuló vérzészava r, illetve az endometrium pozitív ultrahan

gos képe alapján frakcionált abráziót végzünk. 

CSAPÓ ZSOLT DR.* Amennyiben a cyto lóg ia vagy a colposcopos 

eltérés a méhnyak praeblastomatos isára uta l, úgynevezett hi
degkés-co nisatiot végzünk. Ez a műtét történik invas iv cerv ix 
carcinom ára utaló cy tológiai lelet esetén is, ha a colposcopos 
kép negatív, és a tap int ási lelet nem utal cerv ix neoplasiára. 
Amennyiben a colposcopos vizsgá lat vagy a klinikai kép egy
értelműen cervix carcinomára uta l (pl. Clarke- tumor), csa k 
exc isiot vagy Volkma nn-kanállal történő mintavéte lt végzünk. 
A Loop-excisio klinikánk gyakorlatáb an nem szerepel. 

A conisat iot intravénás narcos isban végezz ük . A conisatio mű
tétére a betege t klinikánkra fe lvesszük, s a műtétet követő na
pon elbocsátjuk. Érössze húzót esetenké nt adunk. A csonko t 
csomós ö ltésekkel összeva rrjuk. A nyakcsatorn ába 5-7 napra 

draint teszünk. 

A conisatiot mind en esetben fractionált abrasiova l (külön cerv i
cal is - külön corpora lis mintavétel) egészítjük ki. A java llat alap
ja , hogy - azokban az esetekben , amikor a kóros hám a resectios 
vona lat eléri - a cervix kaparék szövettani vizsgá lata további i11-
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formác iókat szolgáltathat a folyamat kiterjedésére . Megítélé
sünk szerint a corpusból történt mü1tavéte l - minimá lis kockáza t 
mellett - segíthet a beteg hormonális státuszának, esetleges pa
naszainak értéke lésében, és felfedhet tüneteket nem okozó elvá l
tozásoka t, pl. gyulladás, polyp, malignus folyamat, stb. A curet
tage a conisatio után, az öltések felhelyezése előtt történik. 

Amennyib en a colposcopia egyértelműen praeblastoma tos isra 
utal, conisatiot végzünk negatív cyto lóg ia esetében is. Ameny
nyiben a colposcopos kép cerv ix-carc inomát valószínűsít, pró

baexcisio történik. 

• MEGJEGYZÉS Minden feltett kérdésben klinikánk a Papp Z. (szerk.) A 

szülészet-nőgyógyászat tankönyve (Semmelweis Kiadó, 1999) szerint jár el. 

KENNETH D. HATCH, M.D. Gyakorlatunkban a szike kúpk imet
szés re akkor kerül sor, ha a kolposzkóppal vezérelt szöve tm in
tavételt követően nem lehet biztonságga l kizárni , hogy a daga
natsejt ek áttörték az alaphártyát. Ilyen esetben mindenkor a 
kúpkim etszés t részesítjük előnyben. Ha enne k során csa k in 
situ méhnyakrákot látunk , további keze lésre njncs szükség. 
IA I stádium esetén , ha a beteg nem kíván szü lni, egyszerű 
méhe ltávolítást végz ünk , ha azonban még terhe sség igénye 
van , kolposzkópos és sejtke net v izsgá latokka l követjük. Ha a 
kúpk imetszés során 3-4 mm-t meghaladó mélységű terjedés 
észlelhető, a leghe lyesebb kiterjesztett méh- és medence i nyi

rokcsomó -eltávo lítást végez ni. 

A kúpk imetszés járóbeteg vizsgá latként történik helyi érzés 
telenítővel, és érössze húzó anyagokat is adunk. A sebfe lszínt 
leége tjük, varrato kat nem használunk. Méhnyak tág ítást és 
méhkaparást csak mjrigyhám elváltozás eseté n végz ünk , vagy 

ha a beteg 55 évesnél idősebb. 

Ha a kolpo szkóppa l vezérelt mintav étel során CrN-t találunk , 
amely kolposzkóppa l telje s egészébe n látható, szike kúpkim et
szést nem, hanem burokkimetszést végz ünk . Az elváltozás fa
gyasztása szintén elfogadható, ha a kolposzkópos v izsgá latta l 
és célzott kimetszéssel az alaphártya áttörésé nek l ehetősége 

biztonságga l kizárható . Néhá ny esetben történik még lézerke
zelés, ezt azonban a hurokkime tszés teljes egészébe n helye tte

síti az Egyesü lt Államokba n. 

PETER A. HEINZ, M.D. Kóros sej tkenetek esetén azonnal kol
poszkópus vizsgá latot végz ünk. Amennyiben a scjte lvá ltozás 
csak mérsékelt fokú (Papa nicolaou 3A), kolposzkóppa l irányí
tott, célzott kimetszés történik. Ha a kimet szett anyag szövet
tani vizsgá lata CIN 2 vagy 3, hurokkime tszés t végzü nk. Ha a 
sejtkenet kifejezett atípiát mutat (Papanocolaou 3B, 4), a kol
poszkópos vizsgá latot követően, tehát cé lzott kimetszés né lkül, 
kerül sor a hurokk imets zésre. Szike kúpk imetszést kóros sejt
kenetek kiértékelésére nem végzünk. Ha azonban a huro kki
met szés során fölmerül annak a lehetősége, hogy a daganat át

törte az alaphártyát , szike kúpkim etszés törté nik . 
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A kimetszéseket j áróbete g beavatkozásként végezz ük, az ese
tek többségében gerincérzéstelenítés mellett. A beteg kívánsá
gára azonban a beavatkozást altatásban is végez hetjük . Ér
össze húzó anyagot nem használunk, az eltávo lított méhnyak
rész ágyából származó vérzés t égetésse l csillapítjuk, és a seb
felszínt nyitva hagyjuk . Szokvá nyosan a nyakcsa torna kikapa
rását a kimet szés után nem végez zük. Vé leményem szerint a 
nyakcsatorna egy részének eltávolítása bőven elegendő. A ki
metszés után kolposzkópos vizsgá lat történik , és úgy gondo

lom, hogy ezzel jobban megítélhető, hogy a nyakcsato rnábó l 
kellő nagyságot vágtunk-e ki, mint a nyakcsatorna utó lagos ka
parásáva l. Hasonlóképpen nem végzünk méhnyak tágítá st és 
méhkapar ást sem a kúp- vagy hurokkim etszés előtt, sem utána. 
Véleményem szerint ennek nincs gyakorl ati értéke. 

KIS CSITÁRI ISTVÁN DR. A rákmegelőző állapotokban (cyto ló
giai és kolposzkó pos atypia) rutinszerűen végezünk con isatiot. 
Kizáró lagosan szikéve l - nem azért , mert nem tartom alkal
masnak a hurokkimet szés t - , mert je lenleg nincs loop-unk. 
Évente kb. I 0-20 alkalommal, döntő többségébe n cytológia 
atypia miatt végezz ük, de kóros kolposzkópos lelet a lapján is. 
Magas riz ikójú HPV identifiká lása esetén is végezzük, ha mel
lette cyto lógia atyp ia is fennáll. 

A műtét altatásban történik , egynapo s sebészeti elvek szerint. 
Régen adtunk érösszehúzót, j elenleg nem, mert nem hozzá fér
hető. A csonkot mindig visszavar rjuk, és Sturmdorf öltéseke t 
helyezünk be. Kiterjedt kóros ko lpo szkópos lelet alapján, még 
negatív cyto lógia esetén is elvégezzük a conisatiot , figyelembe 
véve a páci ens életkorát, paritási viszonyait , a méhszáj állapo
tát, stb. A conisatio után történik a cerv ix és a corpus abrasio, 
preventív céllal. 

JAVIER MAGRINA M.D. Én nem végzek szike kúpkim etszést, 
csak hurokkim etszés t, akkor is, ha kóros kenet kiértékeléséről 

van szó, vagy más okból kell a beavatkozást elvégezni. A hu
rokkimet szésre legtöb bször megmaradó CIN esetiben kerül sor. 

A műtét olyan érbe adott érzéstelenítés mellett történik, mely
nek során a beteg nem alszik el, tudatánál van, de fájda lma 
nincs. Érösszehúzó! nem adunk . A kivágás t egye tlen metszés
sel végezz ük, egy nagy hurok -elektródáva l. A vágás hoz hasz
nált áramerősség 55 watt, és a vágás az 1-es fokozatta l (b lend 
1) történik. Ezután egy kisebb hurokk al, mélyebb kivágássa l a 
nyakcsatorna egy magasabb részét is eltávolítjuk. A sebfelszín 
leégetésére a „koagu lác iós" állásra kapcsolunk , és így csillapít
juk a vérzés t. 

Minden esetben fagyasztott metszet vizsgá lat történik a seb
szélek megítélése cé ljából, és ezért nincs szükség a nyakcsa
torna kikapará sára. Ha a sebszé l nem negatív , további kivágást 
végzünk. A méhtest kikapa rásának nincs semm i előnye, csak 
akkor ja vaso lt, ha a betegn ek panasza (vérzészavara) van . 
Ilyenkor a hurokkim etszés után kerül rá sor. 
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A k<Ípkime1szés és a hiively/méhelőesés kezelése 

NAGY PÉTER DR. Cito lógia i és/vagy kolposzkópos atípia esete
iben a szöve ttani kórismézés céljábó l egyarán t végzü nk hu
rokk imetszést (loop excizió) és éles konizác iót. Többnyir e az 
elektromos kimetszés! részes ítjük előnyben. Az esetek egy ré
szében és elsősorban akkor választj uk a másik utat, ha a portio 
felszínének roncso lódása olyan fokú, hogy az a hurok álta l 
nehezen ki vitelezhető, és nagy sebzéssel jár. Ilyenkor a meg
nyugtató csonke llátás megkövete li annak elvarrását is. Ez az 
évi kb. 80-100 beavatkozá snak legfe lj ebb 5-10%-a. 

A beavatkozás helyi érzéstelenítésben történik, Seduxen + 
Nubain intravénás hódítássa l, illetve fájda lomcsillapítással ki
egészítve. A műtétet a já róbeteg ellátá s keretében nem végez
zük, a fekvőbetegek általában 2-3 napot tartózkodnak kórház
ban. Az éles kon izác iókban a helyi érzéstelenítés során Por-8-
at fecskendezünk be j árulékosan vérzéscs illapítók ént. 

Loop-excizióná l nyitva hagyjuk a csonkot. Éles konizác iónál 
felszívódó fona lakkal mellső és hátsó Sturmdo rf és oldal só 
csomós ö ltésekkel történik a seb vég leges ellátása . Kizáró lago
san citológ iai atíp ia esetén konizác iót mélrnyak- és méhkapa
rássa l is kiegész ítjük. Ritkán a citológiai negativitás ellenére 
kizárólagosan ko lposzkó posan ész lelt atíp iában is elvégezz ük 
a beava tkozást. 

PÁL ATTILA DR., MÉSZÁROS GYULA DR. Mindkét módszert alka l
mazzuk . Ezek mellett lehetőségünk van ultrahangos vágókés 
alkalmazására is. A módszer megvá lasztása a műtét kivitelezé
séért felelős orvos (tapasztalt szakorvos) jo ga és felelőssége. A 
techn ika megválasztásához azonban természetesen néhány 
fontos szempontot figye lembe kell venni. 

Meghatározó a beteg életkora , ebből adódóan a megelőző ter
hességek száma és azok kimenetele , az elvá ltozás foka, kiter
j edése. Nulliparáknál a lehetőség szerinti maximális konzer
vatív izmusra törekszünk. Utóbbi esetekben a loop exc isio lát
szik célszerűbbnek, ha azt a felsoro lt szempontok egy ike sem 
kontra indikálja . A conisat iok, LLETZ- k száma az utóbbi két 
évben jelentősen megemelkedett , amit a HPV meghatározás le
hetőségének széleskörű kiterjesztése magyará z. HPV vizsgá la
tot a kolposzkó pos kép, cyto lóg iai j avas lat, terhelő anamnaes is 
esetén (STD) , pozitív Chlamydia trachoma tis, Trichomonas 
vag inalis tenyésztési lelet birtokában végzünk . 

A műtétet mind en esetben intravénás narcos isban, műtőben, a 
narcos ishoz szük séges vizsgálato k után végezzük el. Az ellátás 
kórházi bentfekvés formájában történik, a beteget a műtétet kö
vetően 24-48 óra múlva emittá ljuk . Az érössze húzó adása a 
műtétet végző orvos lehetősége. Tapasztalatátó l és az adott 
helyzettől függően dönth et. Re latíve ritkán alkalmazzuk. 

A csonkellátás a műtéti technika függvé nye. A választott tech 
nika i mego ldástó l függetlenü l - a műtét első lépéseként - vér
zéscs illapításra alka lmazható az a. uterinák r. cervica lisainak 
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3 és 6 óra irányában 1-1 öltésse l történő lekötése. Loop exc i
sio vagy u ltrahangos vágás eseté n ö ltést nem alkalma zunk, az 
ese tleges vérzés t gömbkaut erre l látj uk el. Hidegkés hasz
nálatako r, érössze húzó adása ese tén megkísérelhető a cso nk 
ny itva hagyása. Tapa sztalatu nk szerint azonban ilyen esete k
ben gya korib b az utóvé rzés, ezé rt mi a sebzést öltésekke l zár
juk. Er re többfé le technik ai megoldás is kínálko zik. Az erede
ti anatóm ia i forma kia lakítására legjobb a 12-, 3, 6 és 9 óra 
irányában behelyeze tt Sturmdor f öltés, me ly megfelelő ese t
ben nem igénye l tovább i ellátás t. Szükség ese tén 1-1 vérzés

cs illapító öltést helyezünk be. Másik lehetőség a 12 és 6 óra 
irányába n alkalmazott Sturmdorf öltés, illetve mindk ét oldali 
1-2 ö ltés behelyezése. Ez ese tben az anatóm iai recons truct io 
nem teljes mértékű. A felső és alsó Sturmdorf öltés azo nos ol
dali szára inak össze kötéséve l 2 öltést takaríthatunk meg. Mű

tét után a canalis cerv icá lisba gumi draint he lyezünk a ke let

kezett váladék elveze tésé re. 

Minden atypia , dysplasia miatt indicá lt conisat io kapcsán elvé
gezzük az iso lált cerv ix és .corp us abras iot. Az abras io a sebzés 
gyógy ulásá t nem befolyáso lja, ellenben kizárhatunk egyé b 
ma lignus elváltozáso kat. Az abrasiot a visszamara dt ce rvicalis 
mirigyhám ér intettségé nek biztos meghatározása miatt cél
szerű a conisatio után elvégez ni , ettő l azonban ese tenként 
egyé ni megfonto lás alapj án elteki nthetün k. 

Kizáró lag ko lposzkópos kép alapján nem végzü nk conisatiot. 
Negatív cytológia, pozitív kolposzkópos lelet esetén HPV vizs
gá lat, hüvelyvá ladék tenyész tés, szükség szerint loca lis keze

lés, majd ezutá n a jel zett területből exc isio történik . 

CORNELIA SCHEUNGRABER M.D., ACHIM SCHNEIDER M.D. A vá
laszo kat két csoportra osz tva adjuk meg: külön tárgya ljuk a 
méhnyak hámon belü li rákjának (CIN) keze lését és a kóros 

sejtkenetek kiérté kelésének menetét. 

A CIN KEZELÉSE A méhnyak rákelőző elvá ltozása inak , C IN 1-3, 

keze lésé re kétfé le mód szert: kivágás t és szöve tpuszt ító (de
struktí v) eljárást alkalma zhatunk. MindegyiJmek megva n a 
javallata , melyet a szöve ttani, a sejt kenet, a kolposzkóp iai és a 
viro lógia i (HPV) vizsgá lat eredményei re alapozunk . A keze lés 
meghatározásá ban a beteg test i és sze llemi állapota is szerepet 

játszik. 

A leg inkább használható szövet pusztító eljárás a (CO2) lézer
gőzölögtetés (vapo rizác ió). Ezt a módszert csak CIN 1 ese té
ben alka lmazhatjuk , és csak akkor , ha az elváltozás teljes egé
szében látható, azaz a laphám-hengerhám átmenet (squamo
co lumnar j unction) j ó l látható. Az eljárás hátrán ya, hogy a 
szövetek szöve ttan ilag nem vizsgá lhatók , és így előfordulhat, 

hogy egy kezdeti , kötőszövetbe hato ló rákot el.nézünk. Ha a fo
lyama t a nyakcsatornába terjed, vagy, ha gyanú van arra, hogy 
a ráksejt ek már áttörték az alaphártyá t, szöve tpu sztító e ljárást 
nem szabad alkalmazni. Elengedhetet lenül fontos, hogy min-
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den esetben a méhnyak elvá ltozás t sejtvi zsgá latta l, kolpo szkó
piáva l és a cé lzott kim etszésse l eltávo lított méhnyakrész szö
vettani vizsgálatáva l tisztázzuk ( 1-2, 11 ). A cé lzott kimet szés a 
szövet pusztító keze lés alatt is megismételhető. Ez az egyetlen 
lehetőség arra, hogy egy CIN 2-3 vagy az a]aphártyát már át
törő rákos folyamat szöve tpusz tító eljárással történő elégte len 

kezelését elke1ii ljük . 

/ . ábra. Lézergözölögtetés (va

porizáció). Kétszer szült, 30 éves 

asszony, akinek házasélete! köve

tően vérzései voltak. A célzott ki

metszés nem mutatott CIN-t, a 

nagy-kockázatú HPV vizsgálat és 

a sejtkenet is negatív volt. a. Sérii

lékeny méhszáj, melyen kóros 

kolposzkópos jel nincs, és a lap

hám-hengerhám átmenet jól lát

ható. b. Egyenetlen jód felvétel. e. 

A sebfclszln lézerkezelés (swift 

lézer, 20 watt) és nyakcsatorna 

kaparás után. 

A CIN 3 keze lésé re haszná
latos kimetszé ses módsze
relmek több formája isme 
retes: 1. szike kúpkimet
szés , 2. hurokkim etszés 
(loop diathermy con iza
tion , LLETZ; large loop 
exc ision of the tran sfo rma
tion zone, illetve LEEP; 
loop electros urgical exc i
s ion), és 3. léze r-kúpki
vágás . CIN 2-3 eseté ben, 
vagy, ha a fo lyama t a nyak
csato rnába terjed , függe tle
nül az elvá ltozás sú lyossá
gá tól, kime tszéses mód

szert kell alkalmaz ni. Ha a célzott kimet szés nem mutat rák
megelőző állapotot , hurok- vagy kúpk imetszés t nem szabad 

végez ni (tú lkeze lés). 

A sz ike kúpk imetszé st, me ly a CIN szabvá ny keze lése vo lt, 
az utóbb i években felvá ltotta a hurok - vagy lézerkime tszés (3, 
7, 10, 12). A hurokki metszés gyorsabb és kevesebb vérzéssel 
j ár, mint a sz ike kúpk imetszés (9) vagy a lézerkimet szés (8). 
Seg ítségé vel az áta laku lás i sáv (trans zforn1ác iós zóna) mélyen 
kivágható anélkü l, hogy tú l sok szövete t távo lítanánk el ( 10) . 
Ha 1,5 cm-nél vastagab b (mé lység i kiterjedé s) és 1,8 cm-né l 
szé lesebb darabo t nem vágunk ki, a hurokkimets zésse l nem 
okozunk olyan méhs záj elváltozást, mely a későbbi terhessé
gek kivise lését vagy a szülést hátrán yosa n befolyá solná (4-5). 
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Ha a CfN a nyakcsatornába terje d, a lézerkimetszés előnyö
sebb, mert az eltávo lítandó kúp alakú méhnyak rész let az ana
tómiai viszonyoknak megfelelően a lakítható, és nincs szükség 
arra, hogy egy k isebb hurokka l egy második „nyakcsato rna" 
kimetszés ! végez zünk . 

2. ábra. Hurokkimetszés. Huszonhat éves, nem szült nő. Szövettanilag igazolt 

CfN 3 elváltozás, mely kolposzkóppal j ól látható. a. Vaskos, ecetsav-fehér 

hám, a laphám-hengerhám átmenet látható. b. Egyenetlen jód-negatív terület. 

e. A külső kúpkimetszés ágya (mélység 8 mm, átmérő 1,8 cm). d. Második 

,,belső'' kúpk.imetszés (szélesség 1,2 cm) és nyakcsatorna kaparás. A két ki

vágással eltávolított méhnyak.rész mélységben 1,3 cm, szélességben 1,8 cm, 

ezén a műtét a beteg későbbi terhességeit, szülését nem veszélyezteti. 

Bármilyen módon is történik a kúpk imetszés, a sebfelsz ín 
gömb-e lektródáva l történő (monopoláris) leégetéséve l a mütét 
utáni vérzés megelőzhető. A nyakcsatorna kikaparása szüksé
ges a nyakcsatorna mélyebb részén elhelyezkedő, nem felis
mert CIN elváltozás, illetve daga natsej tek kimutatása céljábó l 
(6). A sebfelszínre szu lfonamid kenőcsöt teszünk, és a sebet 
nyitva hagyjuk másodlagos gyógy ulás cé ljábó l. Öltések behe
lyezése a méhszáj helyreá llítása vagy vérzéscs illapítás célj ából 
nem j avaso lt, mert a meg maradt mirigyekben lehet CfN, me
lyet elfedünk , és a rákos növeke dés láthatat lanul a mélybe n ha
ladhat előre. Más szóva l, a méhnyakban rák keletkezhet, me
lyet sem a sejtkenet sem a kolposzkó pos vizsgá lat nem fed fel. 

A kúpkimetszés végezhető á ltalános és hely i érzéstelenítésben 
is a beteg kívánságá tól és a sebész választásától függően. 

KÓROS SEJTKENETTEL RENDELKEZŐ NŐK ELLÁTÁSA A CIN elválto
zásokra általában sejtke net vizsgá lat derít fényt. A szokásos 
Papanico laou beosz tásnak mi egy módosítását (Mün chen be
osztás) használj uk. Ennek megfelelően elkülönítünk egy PIIK 
csoportot (K - kontro l), mely nagyj ából a Bethesda beosztás 
ASCUS kenetének felel meg. Ilyen esetekben a hüvelygyulla
dás cé lzott keze lése, pl. trichomonas, gom bás fertőzés vagy 
hüvelyi bakte rióz is után a sejt kenet vizsgá latot meg kell ismé
telni. Hasonlóképpen j árunk el PII! (gyu lladásos , éretlen és 
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A kúpkimetszés és a hüvelylméhelöesés kezelése 

3. ábra. Lézer-kúpkimetszés. Szülni 

már nem akaró, 43 éves nő. Kolposz

kóppal gya,útott és szövettanilag iga

zolt CfN 3. a. Kicsi kóros (atípusos) 

átmeneti sáv vaskos, ecetsav-fehér, át

látszatlan hámmal a külső méhszáj

nál. A laphám-hengerhám átmenet 

nem látszik mindenhol. b. Schiller

föle jódvizsgálat. e. A kimetszendő kúp szélének körülhatárolása lézerrel (folya

matos hullámhosszú, 40 watt, C02 lézer). A kúp alapja 1,5 cm széles. d. A 1,5 cm 

hosszú kúp kivágása lézerrel és egy egyágú kampó segítségével. e. Vérzéscsilla

pítás a nyakcsatorna kaparása után gömb-elektródával. 

méhnyá lkahártya sejtek) esetében is. Az ismételt vizsgá lat fon
tos, mert mindkét csoportba n előfordulhat CfN, sőt mélybeter
jedő rákos elváltozás is. A keze lés után kolposzkó pia, és szük
ség esetén, célzott kimetszés végzése is szükséges. Azoknál a 
nőknél , akiknél a kenetben méhnyálkahártya sej tek láthatók, és 
ezek je lenléte nem magya rázható a havivérzésse l, szükséges 
méhkaparás!, szükség esetén méhür-tükr özést (hysteroscopia) 
is végezni szöve ttani vizsgá lat cé lj ából. Ha a sejtkenet vizsgá
lat PII ID, CfN 1-2 elváltozás ra van gyanú . Ilyen kor kolposz
kópos vizsgá latot és, rendszerint, célzott kimetszés! a nyakcsa
torna kikaparásáva l is végzünk ( 4. ábra) . 

4. ábra. Eljárás PIIID sejtkenetek estében 

Kolposzkópia és, szükség esetén, célzott kimetszés és/vagy nyakcsatorna 
kaparás 

f t 
CIN 1 CIN 2 vagy CíN 3 

i i 
Sejtkenet és kolposzkópia 3 havonta Lézer- vagy hurok.kimetszés 

A PIVA sejt kenet magas-kockázatú CfN je lenlétére utal. Kol
poszkópos vizsgála tot végzünk, és az 5. ábrán bemutatottak 
szerint j árunk el. 
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5. ábra. Eljárás PIVA sejtkenetek eseteiben 

Ko lposz kópia: 

f f ' CIN 3, in situ rák gyanúja CIN 1, 2 gyanúja Mélybeterjedő 

+ ~ / gyanúja 

Lézer- vagy hurokkimetszés Célzott kimetszés 

/ 
Alacso ny-kockáza tú CIN 

' Sej tkenet és kolposzkó pia 
3 havonta 

~ 
Beszűrő (invazív) rák 

' A stádiumnak 
megfelelő 

kezelés 

PIVB és PV sejtke net általában valódi rosszindulatú beteg
ségre uta l. Kolposzkópia és kúpk imetszés végzése szükséges 

(6. ábra) . 

6. ábra. Eljárás PIVB és PV sejtkenetek eseteiben 

Kolposzkóp ia _.. Kötőszövetbe-törő rák gyanúja 

Nincs Van 

Célzott kimetszés és nyakcsatorna kaparás 

+ Kúpkimetszés Kötőszövetbe terjedés 

~ Nin~ Van 

I 
Kezelés a stád iumnak 
megfole lően 

Terhes nőnél talált kóros kenet esetén a szükséges eljárások 

módosulnak (7.ábra). 

7. ábra. Eljárás terhes nőnél talált kóros sejtkenetek eseteiben 

Kóros sejtkenet (bárme ly fonna) 
Kolposzkópia Áttörő rák gyanúja 

~ 
Nincs Van 

' Sejtkenet és kolposzkópia 
2-3 havonta a terhesség 
hetéig 

5 héttel a szülés után 
kolposzkóp ia 
és célzott kimetszés 

' Kezelés a szövetta ni le lettől függően 
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' Célzott kimetszés 
nyakcsatorna kaparás 
né lkül 

Kötőszövetbe terjedés 

~ 
Nincs / Van 

Kezelés a stádium tól, 
a terhesség nagyságátó l 
és a szülők akaratától 
függően 

A terhes nő méhnyakrákjának kezelése kihívás a kezelő orvos 
számára . Nem könnyű megbeszé lni a keze lést sem az anyáva l 
sem az apával, és tudom ásul kell venni , hogy egy harmadik 
személy, a magzat érdekeire is figyelemmel kell lenni. A leg
fontosabb a kockázato k és az előnyök lehető legpontosabb is
mertetése. Hastükrözés és a medencei nyirokcsomók eltávo lí
tása a terhesség alatt a stádium és a daganat kiterjedésének 
megállapítására bizonyos esetekben szóba jö het. Kiegész ítés
ként még a kiterjesztett méhnyak eltávolítás (trachelectomia) is 

elképzelhető . 
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SIKLÓS PÁL DR. Gyakorlatilag csak hurokkimetszést végzek ci
tológ iai és /vagy kolposco pos atipia eseteiben. 

A műtét módszerei: 1. helyi érzéste lenítésben, 2. já róbeteg ke
zelésként (de adminisztratív okok miatt 24 órás bentfekvésse l). 
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3. Amennyiben nincs ellenjavallata, a helyi érzéstelenítéssel 
együtt adok érössze húzó!. 4. Vérzéscsillapítás illetve ellátás 
csak coagu latioval. 5. A műtétet kiegészítem méhnyak kapa
rássa l, illetve, ha vérzészava r, esetleg adeno folyamatra utaló 
sej t atipia áll fenn, méhkaparással kiegész ítem. 

Amenn yiben kolposcoppa l durva atipia látható, a loop excisiot 
akkor is elvégze m. 

PIERO SISMONDI M.D. Mi a szike kúpkim etszést és a hurokki 
metszést is végezzük. A szikével történő kúpkimetszés j avalla
tai a következők: 1. az elváltozás nem látható teljese n (pl. a 
méhkaparék pozitív), 2. ismételten megfigyelhető sejteltérések 
esetén, ha a méhszájon kóros e lváltozás nem látszik, 3. ha a hu
rokkim etszés ellenére a sejt kenetben megint kóros sej tek látha
tók, 4 . súlyos sejt elváltozások (CfN 2-3 gyanúja) és 5. IA stá
dium esetén (pontos stádium megállapítás). 

A műtéteket általában já róbeteg beavatkozás ként végezz ük. 
A hurokk imetszés t helyi, a sz ike kúpk imetszést általános ér
zéstelenítésben. Érössze húzókat nem adunk . A méhnyak se
bét részben vagy teljesen zárjuk módosított Sturmd orf ölté
sekkel, nagyon vigyázva, hogy ne szűkítsük be a méhszája t. 
Ennek ellenőrzésére az öltések behelyezése után mindig du
gunk a nyakcsatomába egy Hegar tágító!. 

A méhnyakat mindig kikaparom annak eldöntésé re, hogy hu
rok- vagy kúpkimetszést végezzek; pozitív kaparék esetén 
kúpkim etszés, negatív kaparék mellett burokk imetszés. A méh
test kikaparását csak szikével történt kúpkim etszések során vé
gezz ük rendszeresen. 

SMID ISTVÁN DR. Osztá lyunkon az ún. ,,hideg-kés" con isatiot 
végezzük , évenké nt 100- 1 I O között i szám ban, a hurok ki
metszés t nem. Az irodalmi adatokat és sajá t tapasztalatain-

Cyto lóg ia P1,P2,P3 
ASCUS,LSIL:CIN 1. 

+ 
Kolposz kóp ia negatív 

+ 
HPV magas (16, 18) 
vagy közepes (3 1,33) 
koc kázatú 

1 

6 havonké nt kontroll 
Évenként HP V meghat. 

Cytológia P1,P2,P3 
ASCUS,LSIL:CIN 1 

+ 
Kolposz kópia aty pia 

+ 
HPV magas ( 16, 18) 
vagy közepes (3 1,33) 
kockázatú 

1 

A kúpkim etszés és a hüvelylméhelöesés keze lése 

kat figye lembe véve diagnosztikai és keze lési algoritmust dol
goztunk ki. A döntés mindig egyé ni mérlegelés alapján törté
nik (életkor, gyermekek száma, a beteg ko llaborác iós készsé
ge, bizonyos mértékig a „kívánsága", a portio elvá ltozás sú
lyossága). 

A műtétet rövid hatású i.v. érzéstelenítésben végezzük, szükség 
esetén maszkos, inhalációs narkózissal kiegészítve. A conisa

tiot kórházi bentfekvés formájában végezzük. Az ápolási idő 3 
nap. Amíg beszerezhető volt a POR-8, rutinszerűen alkalmaz
tuk. Később megpróbáltuk az Octostim injekciót, de kis hatás
fokkal. Jelenleg nem adunk a méhnyakba érösszehúzó!, mert 
nincs hatékony gyógysze r. Hiányoljuk a POR-8-at. 

A csonkot valamilyen módszerrel összevarrjuk , vigyázva arra , 
hogy a hegesedés következtében nehogy bezáródjék a külső 

méhszáj. Kollégáim döntő része , mivel előző főnökük a Krebs
szerinti módszert részesítette előnyben, ezt alkalmazzák. Én ál
talában a Lampé által leírt technika szerint végzem: középről 

latera l felé haladva 1-2 csomós, 3/0-ás Vicry l öltést helyezek 
be. Vagy két oldalra 1-1 mélyöltést teszek, majd a portio fel
színt 4/0-s Vicryl fonálla l, tovafutó varrat sona l egyesítem. A 
nyakcsatomába 7 napra kb. 5 mm átmérőjű gumi draint helye
zünk. A műtét kezdetén a portio felszínt lugol oldattal finoman 
leecse teljük. Tilos a kóros terület eszközzel történő megfogása, 
tamponna l történő letörlése ! Kétél ű szikepengéjű, hajlított szi
kenyéllel igen szépen és gyorsan ki lehet metszeni a kúpot. A 
vértelenítés POR-8 alkalmazásáva l könnyebbé tette a fenti sza
bály betartását. 12 óra irányában az állományba és nem az 
ectocervix felsz ínébe jelző öltést teszünk, és a patologus fi
gyelmét fe lhívj uk a kolposzkópos atipia lokalizációjá ra . 

/ . ábra. Cervix carcinoma preblasztomatozisainak diagnosztikája és kezelése 

(algoritmus) (Az onkocitológiai, kolposzkópos és HPV vizsgálatok eredmé

nyeinek értékelése) 

Cytológia P3,P4,Ps 
HSIL súlyos 

+ 
Kolposz kópia negatív vagy suspect 

+ 
HPV magas ( 16, 18) 
vagy közepes (3 1 ,3 3) 
vagy alacsony koc kázatú 

1 
Conisatio + cureltage . Conisatio vagy célzott 

kimetszés vagy cervix cu. 
portio felszín lekapará ssal 
egyéni mérlegelés alapjá n CIN 111 

Ca.in situ 
CIN 111 
Ca. in situ 
(kimetszés 

CIN 1,11 
(kimetszés épben 
vagy nem épben 
történt) Kóros 

Tenniva ló:egyéni 
mérlege lés lapján 
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Negatív 
6 havonként 
kontroll 
Évenként HPV meghat. 

(épben kimetszve) 

1 
6 havonként kontroll 
ÉvetJként HPV meghat. 
(35 év felett méhe ltáv. 
CIN JII és 
Ca in situ esetén?) 

nem épben történt) 

1 
Reconisatio? 3 hónap 
múlva cerv ix cu.? 
(35 év felett 
méheltávolítás CIN Hl és 
Ca. in situ esetén) 
Évenként HPVmeghatározás 

1 
3 hónap múlva,majd 
6 havonként 
kontroll 
(cerv ix cu. egyé ni 
mérlegelés alapj án!) 
Évenként HPV meghat. 
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Bősze P és a résztvevők 

A conisatum kimetszése után fractionalt méhka parás! végzünk. 
llyenkor nem a méhüreg kikaparása a cé l, hanem a bentmaradt 
endocerv ixé. A conisatum feldolgozása során valószínű kiderül, 
hogy a metszés épben történt vagy nem. Azonban gondolnunk 
kell arra is, hogy a kóros folyamat több gócú. Ezért fontosnak 
tartju k az endocerv ix gondos lekaparását. Ismert, hogy a cerv ix 
carcinoma kiindulási helye csak kis száza lékban az endocervix, 
főleg annak magasabb szegmentuma. Ennek ellenére, úgy gon
doljuk ez a beavatkozás sem az orvosnak, sem a betegnek nem 
j elent terhet, a ritka kivételek diagnosztikáj ában mégis segíthet. 
35 év felett és vérzészav ar esetén minden esetbe n indokolt a 
méhüreg gondos kikaparása is. Kizárólag kolposzkópos atipia 
esetén ismételt cé lzott citológiai vizsgá latot végzünk. Ha ez ne
gatív, de magas kockázatú HPV infekció mutatható ki, akkor 
végzünk beavatkozást (lásd az algoritmust). 

TÓTH KÁROLY SÁNDOR DR. Cytológai és/vagy colposcopos 
atypia ese tén ún. ,,hidegkés" conisat iot és e lectrod iatherm ias 
„kacs" conisatiot is végzünk . ,,Hidegkés" conisatiot végz ünk 
Bethesda rendszer sze rint High SIL eset eiben. ,,Kacs" coni
satiot HPV infectio, Low SI L ill. csak kolposzkopos atypia 

ese teiben . 

A „hidegkés" conisatiohoz a betege t az osz tályra felvessz ük. A 
műtétet - inkább anaesthesio log iai szempontok alapján - intra
vénás narcos isban, vagy spinalis anaesthesiában végezzük. Át
lagos ápolási idő 2-4 nap. Érössze húzót a méhnyakba általában 
nem adunk . Jelenleg alka lmas kész ítmény sincs. 

A csonkot összeva rrjuk. Varróanyag: Vicryl 1.0. Süllyesztett 
öltések után egyes ítjük a sebszé leket. A külső méhszáj at ese
tenké nt elektro kautherre l alakítjuk ki. A nyakcsa tornában ure
thra katheterből kialakított dra int hagyunk, melyet 5-7 nap 
múlva távo lítunk el. 3-4 hét múlva a varratokat, ha még nem 

estek ki, eltávo lítjuk. 

Minden esetben fractionalt abrasiot is végzünk a conus eltávolí
tását követően. Negat ív cytologia mellett, kizárólag kolposzko
pos atypia esetén excisiot vagy „kacs" conisatiot végzünk. 

CLAES TROPÉ M.D. Mi nem végz ünk szike kúpkimetszést, mert 
a Larsson-fé le tanulmány (Ph.D. tételek, Lund , Svédország) 
teljese n meggyőzően bizonyítja, hogy a léze rrel végze tt kúp
kimetszés jobb , mint a hagyomá nyos módsze r. A lézer-kú pki
metszést CIN 3, kiújult C IN 2 esetén, és kórismézés i cé llal is 
végezz ük . Osztályunkon a kolposzkópos vizsgá latok rendk í
vü l magas sz inten történnek, és ez lehetővé tesz i, hogy min
den gyan ús sejtk enet eseté n, kolposz kóppal vezére lt kimet
szés t végezz ünk. A kórszöve ttani eredményt 2 nap után kap
juk meg. Ha ez CIN 1-et mutat, a beteget csak köve tj ük, de 
ha ez CIN 2 vagy 3, a lézer-kúpk imetszést azonnal elvégez
zük. Meggyőződésem, hogy ezze l nagyon sok felesleges kúp
kimetszés elkerülhető. A rendkí vül alapos kolposzkópos kép
zésnek köszönhetően, ez az eljárás egész Norvég iában elter

jed t. 
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A lézer kúpk imetszés egy já róbeteg beavatkozás, melyet helyi 
érzéstelenítésben végzü nk. Érösszehúzók (pl. vassopressin) 
adását a he lyzet határozza meg; egyes estekben adunk, máskor 

nem. 

A Sturmdorf öltéseket már nem alkalmazzu k, főleg azért, mert 
nagyon zavarhatja a betegek ellenőrzését, elfed i az eset leg 

visszamaradt kóros elváltozást. 

A méhnyak kikaparását mindig elvégezzük , szokványosa n a 

kúpkim etszés után, alka lmanként azonban előtte. 

VESZELOVSZKY IVÁN DR. A méhnyakrák megelőző állapotainak 
kórismézésére konizác iót és hurokk imetszést is végzü nk cito
lógiai atípia eseteiben, nagy általánosságba n az előzőt P 4- 5, az 
utóbbit P 3 citológ iai lelet birtoká ban, de esetenké nti elbírá lás 

alapján. 

A konizációt altatásban, kórházi bentfekvés formájában végez
zük, 4-5 napos kórházi tartózkodássa l. A hurokkimetszés után 
a páciensek a műtét utáni napon mennek haza. A méhnyakba 
érössze húzó! nem adunk (a POR 8 forgalmazása megszűnt). 

A mélmyak sebét konizác ió után a nyakcsatornába helyeze tt 
műanyag draincső mellett haránt irányban varratokkal egyes ít
jük , hurokkimetszés után nyitva hagyjuk. A konizáció t minden 
esetben frakcionált abrasióval egész ítjük ki, melyet a konizác ió 
után végzünk. Kizárólag kolposzkóp os atípia alapján - negatív 

citológ iai lelet mellett - nem végzünk beavatkozást. 

2 . RÉSZLEGES ÉS TEUES MÉH-, ILLETVE, HÜVELYELŐESÉSNÉL (KO

RÁBBAN MÉHELTÁVOLiTÁS TÖRTÉNT) MILYEN MÜTÉTI BEAVATKO

ZÁST VÉGEZ? KÉREM, RÉSZLETEZZE, HOGY A KÜLÖNBÖZŐ MÜTÉTI 

FORMÁKAT MILYEN JAVALLAT ALAPJÁN ALKALMAZZA. 

BERKŐ PÉTER DR. Fiatal, illetve még közösülő idősebb betegnél 
is a méh süllyedése esetén manchesteri plasztikát, a méh előesé

se esetén abdominális hiszterektomiát és Lamp é-féle kolpo
szuszpenziót végzünk. Idősebb, illetve már biztosan nem közö
sülő beteg esetében a méh előesése esetén vag inális hiszterek
tomiát és kiadós mellső-, valamint hátsó plasztikát végzünk. 
Hiszterektomiát követő hüvelyelőesésnél fiatal, illetve még kö
zösülő idősebb betegnél is Lampé-féle abdominális kolposzusz
penziót végzünk. Idős, illerve már nem közösülő beteg esetén a 
kolpokleizist (+ Stoeckel varrat) részes ítjük előnyben. 

BORSOS ANTAL DR. Részleges méh előesés esetén menopausa 
előtt a paritást, fertilitási szándékot is figyele mbe véve a pete
fészkek konzerválása érdekében mancheste ri plasztikát vég
zünk, elü lső és szükség szerinti hátsó hüvelyfali plasztikáva l. 
A menopauza után hüvelyi méheltávo lítást vá lasztunk függe lé
kekkel együtt, csonkfixác ióva l, mellső és hátsó fali plasztiká
val. A hüvelyelőesés megszüntetésé re a Laivpé-fé le csonkfixá 
ciót végezzü k. Hüvelyi műtét társj avallata, idős kor, hasi mű-
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tét magas kockázata esetén a Ne ugebaue r- Lefort műtétet vá
lasztjuk. 

CSAPÓ ZSOLT DR.* Részleges és teljes méhelőesés esetében hü
velyi méhe ltávo lítás! végzünk, kísérő hüvelyfa l süllyedés, 
incont inentiás panaszok függvényébe n mellső és hátsófa li hü
velyi plasztikai műtétte l kiegészí tve. A változó korban, illetve 
a postmenopau sában és a seniumb an az adnexumo kat is eltá
vo lítjuk, a sza lagokat a hüvelycsonkhoz rögzítjük. 

A hüvelycsonk előesésekor (hysterec tomi a után) szexuális éle
tet élő nők esetében többnyire abdom inalis co lpopex iát vég
zünk. A rendszerint megnyú lt és tágu lt hüvelybo ltozatot rese
cáljuk, és az így kiképzet t új hüve lyszé leket a megrövidí tett 
méhs za lagok hoz (l ig. infundibu lopelv icum, rotundum és 
sacrou ter inum) rögzítjük. Amenny iben szükséges - erre ritkán 
kerü l sor - a későbbiekben hüvelyi plastikai műtét is szóba jön. 
A szexuális életet nem élő (idős) hölgy esetén elsősorban hü
velyi megoldá st, plastica i műtétet javas lunk (colpo rrhaphia 
anterior et posterior; Kraatz-műtét) a hüvely és az introitus je 
lentős beszűkítésére töreked ve. 

* MEGJEGYlÉS Minden feltett kérdésben klinikánk a Papp Z. (szerk.) A 

szülészet-nőgyógyászat tankönyve (Semmelweis Kiadó, 1999) szerint jár el. 

KIS CSITÁRI ISTVÁN DR. Részleges és teljes méhelőesésnél figye
lembe vesszük a beteg életkorát és sexuális aktivitását. 
Sexuálisan aktív nőknél manchesteri plastica, vaginális total 
adnexectom iával és csonkfixa tiova l, amit ki lehet egészíte ni 
mellső-hátsó plasztikával , hasi méhe ltávolítás adnexectomiával 
és a hüvely fixálása a saját szalagjaihoz, amit ki lehet egészí teni 
mellső és hátsó plasztiká val. Részleges méhelőesésnél alka l
mazzuk a hüvelyfali plaszt ikákat is. Sexua lisan inaktív nőknél 

jó eredményeket ad és kite1je dten alka lmazzuk a Co lpocleisis 
mediana-t , de az előző műtéti t ípusok is szóba jönn ek. Ebben az 
esetbe n a manchesteri plasztikát nagy hátsó, azaz Kahr p laszti
kával egészítj ük ki. A fent említett műtéti típusokat midig 
egyénre szabjuk , és sok esetben kombináljuk azokat. 

NAGY PhER DR. Részleges, teljes méh- illetve hüvelyi előesés

ben egyaránt végzünk műtéti beavatko zásokat. Általában fiata
labb korban , többnyir e a fogamzóképesség megtartását szem 
előtt tartva korábban a Pécsi Női Klinikán szerzett tapasztalatok 
alapján az ún. Horalek-féle ventroszuszpenziót végezzük. A 
módszer nagymértékben hasonlít a hagyományos helyzetjavító 
eljárásokhoz , vagyis a felfüggesztéshez a kerek méhszalagoka t 
használjuk fel. A lágyékcsatomá ból hasi úton felszabad ítjuk azo
kat, majd az egyenes hasizom hüvely mellső bőnyéje előtt a ket
tőt harántu l egyesítve biztosítjuk a méh felfüggeszte tt helyzetét. 

A korábbiakban kizáró lag hasmetszésből végzett beavatkozást 
az utóbbi időszakban már pelviszkópos úton alkalmazzu k. 

Negyven év felett a műtéti választás módszere a teljes méh és 
függe lékeltávolítás magascsonk felfüggesz téssel , kiegészítve 
még hüvely-gátplasztikával. 
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A kúpkimelszés és a hiivelylméhelöes és kezelése 

Matróna korban a Neugeba uer- LeFotte- Mackenrodt féle hü
velyzárás a követendő módszer. 

Hüvelycsonk előesésben a Lampé által aj ánlott ún. ,,suspen sio 
vaginae fiziológica" -hoz hasonló beavatkozásra kerül sor, me

lyet kb. 2 évtizede lengye l szerzők aj ánlottak az irodalomban. 
A műtét során a hashártya borítékbó l felszabadított hüvely
csonkot a megrövidített kerek méhsza lagokhoz, illetve petefé
szek függesztő sza lagaihoz rögzítj ük. (Lampé L.: Szülészeti
nőgyógyászati műtéttan /Me dicina Kiadó Rt. Budap est, 2000. 
472 o./). Az eltérés a leírtakhoz képest annyi , hogy nem rövi
dítjük meg a hüve lycso nkot. 

Kiújult hüvelyi előesésnél kétszer alkalmaztuk eredmé nyesen 
a Groh által aján lott hasi büvelyrögzítő beavatko zást . Az ere
deti leírásnak megfelelően a csonk fe lfüggesz téséhez a hasmű
tét során Pfannenstie l metszés t követően az egyenes hasizom 
hüvely mellső bőnyéjének 2 haránt cs íkját használjuk fel, me
lyet „Premilene" hálóva l is megerősítünk (U. Groh és mtsai.: 
Geburtsh. u. Frauenheilk 59 / 1999/ 27 1-274.) 

PÁL ATTILA DR., MÉSZÁROS GYULA DR. A rész leges és telje s 
méh, illetve hüve ly előesés (procide ntia) gyógyítása a nőgyó
gyásza ti tevékenységünk fontos része. Az 1497-ben Benedetti 
álta l leírt kórkép hathatós keze lésére többféle módsze r lehet
séges. A keze lés módjának megvá lasztásáná l több szempontot 
veszünk figye lembe. Ezek a beteg életkora, a megelőző szülé
szet i anamnaes is, hajlamosító tényezők fennállása ( obs tipatio , 
krónikus bronchitis, dohányzás , megelőző kismedencei műté
tek) vize letürítési funct io (stress incontinentia) , vita sexua lis, 
beteg compliance, valam int a beteg általános állapota (bel
gyógyászat i műtéti ellenjava llat). Vizeletürítés i zavar esetén 
elsődleges az aetiologia tisztázása urodynámiás vizsgá latokka l 
(uroflowmetr ia, cystometrog ram), mert a diagnosis alapvetően 

befolyá solhatja a vá lasztandó műtéti mego ldást. Az inconti
nentia mego ldása az elsődleges feladat. Viszonylag fiatal (35-
45 év), a reproduct iot még nem befejező, sexual is életet élő 

nőknél a méh prolapsusa esetén manc hesteri műtétet (Dona ld
Fothergill) végzünk gondosan ügye lve a lig. card inalék egyesí 
tésére, s az ilyenkor többny ire meglévő elongat io colli kellő 
mértékű reductiojára. Amenny iben cysto - vagy urethrocys
toke le is fennáll, mellsőfali hüvelyplast icat is végzü nk. A bete
get felvilágos ítjuk a mütét előtt, hogy az esetek egy részébe n 
ezze l a műtéti típussal nem érhető el végleges megoldás, illet
ve még terveze tt terhesség esetén komp likációk léphet nek fel. 

A méhelőesés optimális mego ldása a vag inalis hysterectomia. 
A műtét során cardinális lépés a bolto zat fixá lása a lig. infun 
dibu lopelv icumhoz, így megelőzhető az egyébkén t ilyen mütét 
után nem ritka hüvelyfali pro lapsus . A szintén ismert , műtéti 

következményként előforduló enterokelet a lig. sacrou terin 
szalagok ellátott csonkjai nak egyesítésével előzhetjük meg. 
Cystokele, recto kele eseté n fontos a medencefenék anatómiá
jának helyreá llítása is, ezért mellső és hátsó fali plaszt ikával 
egész ítjük ki a műtétet. 
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Bősze P és a résztvevők 

Idős, sexuá lis életet nem élő, anaesthes iológiai szempontbó l 
magas rizikójú betegekné l megfelelő eredményt érhetünk el 
a Le Fort műtéttel (colpoclei sis mediana). A műtét előnye, a 
könnyű kivitelezhetőség. Hátránya a kiújulás kockázata, vala
mint az, hogy a műtét után a portio többé nem hozzáférhető, 
ezért ilyen beavatkozás előtt minden esetben igen alapos vizs
gálat szükséges az esetleges neopla siak kiszűrésére. 

Az ismétődő prolapsus megoldása meglehetősen nehéz feladat. 
A hysterectomia után kialakult boltozat előesés tulajdonképp en 
enterokeleként defin iálható. Két típusa különíthető el. Az 
egyik a tractios típus, ennek oka a támasztórendszer elégtelen
sége miatt kialaku lt hemiátio. A másik, a pulsios forma, kiala
ku lása mögött chron ikus hasűri nyomásfokozódá s áll, ezért en
nek megoldása elsősorban nem nőgyógyászati feladat. 

A hüvely előesés! lehetőség szerint meg kell előzni . Ez lehető

ség szerint minden méheltávo lítás esetén a hüvelycsonk két sa
roköltésének a lig. rotundum és infundib ulope lvicumhoz tör
ténő rögz ítését je lenti. Esetenként , megfelelő preparatiova l a 
lig. cardina lék és lig. sacro uterinumok is bevonhatók a támasz
tó rendszer kellő kiképzésébe. Amennyiben a prolapsus kiala
kult, a megnyugtató megoldása a sacrosp inális, sacralis colpo
pexia. Mi az utóbbi eljárá st végezzük, szükség szerint kiegé
szítjük a műtétet a cysto- és rectokele műtét alatt i, vagy egy ké
sőbbi időpontban történő mego ldásáva l is. 

SIKLÓS PÁL DR. Rész leges és telj es méhe lőesésnél végzett mű

tétek : 1. amennyiben a beteg meg kívánja őrizni fogamzóké
pességé t, manche steri plasticát /Dona ld-Fothergill műtét/ vég
zek, 2. amenny iben méhét nem kívánj a megtartani , méheltávo
lítást, mellső-hátsó hüve ly plasztikával és Crossen szerint 
csontfix atióva l végze k. Az adnexumokat kortó l illetve mütéti 

helyzettől függően távolítom el. 

Méheltávo lítás után i hüvelyelőesésnél végzett műtétek: 1. 
amennyiben háza séletet kíván élni a jövőben a suspe nsio vag i
nae sacra lis műtétet végzem el. Ennek egyszerűsített formáját 
alkalmazo m, ame1myiben a hüvely csonkjához fe l nem szívó
dó öltéssekkel egy műanyaghálót /sérv műtétnél alkalmazzák/ 
varrok, majd a kb 8-10 cm-es háló másik végét a keresztcsont
hoz öltöm. Fon tos, hogy a hüvelyt csak lazán húzzuk fel a há
lóva l, hogy a későbbiekben ne nagyon feszü ljön . 2. Amennyi
ben a beteg nagyon idős, rossz általános állapotban van, és há
zaséletet nem kiván a jövőben élni, akkor colpocleisis mediana 

/Ne ugebauer-LeFort/ műtétet végzek. 

SMID ISTVÁN DR. Részleges vagy telje s méhelőesés esetén hü

velyi műtétet végzünk. 

1. Postmenopausában hüvelyi méheltávolítás! végzünk adnex 
umokka l, Kraatz szerinti hengerlebeny plaszt ikával, colpo
perineorrhaph iával. Osztá lyunkon igen sok az idős, elhanya
go lt eset. Gyakori látvány a hatalmas, kifordult , sokszor kife
kélyesedett hüvely, benne a kis uterussal /eversio vag inae/. 
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Amenny iben a műtétnek anesztezio lóg iai szempontból nincs 
abszo lút kontra indikációja , bátran megoperá ljuk ezeket a bete

geket. 

A műtétet legtöbbször a Kraatz szerint henger lebeny plasztiká
val kezdem, mert így könnyebb az uterus és adnexumok eltá
volítása. A rectumot is nagy területen le kell preparálni , a hü
velyt a szükséges mértékig rezekálni. A hüvelyfal levá lasztásá
ban komoly segítséget je lent a fizio lógiás oldatta l és ha van 
vérzéscsi llapító oldatta l történő infiltrác ió. A lig. sacrouteri 
numokra , rotundumokra és infund ibulopelvicumokra helyeze tt 
lekötése ket a hüvelyfa lhoz is kiöltjük, a hüvelyfe ltárókat eltá
volítjuk , és így csomózzuk meg a fonalakat. Időnként a jobb 
rögzítés érdekében keresztezzük a fonalaka t, pl. a jobb oldali 
lig. rotund umot a baloldali hüvel yfa lhoz varrjuk. Nehé z, izga l
mas, de szép és eredményes műtétek! Akkor, amikor a belgyó
gyász , aneszteziológus nem javasolja a nagyobb megterhelést 
jelentő műtétet , co lpocleisis mediana sec. Neugebauer-Le Fort 
műtétet végzünk. Gyako rlott operatőr akár helyi érzés telenítés
ben 15-20 perc alatt el tudja végezn i. A spinális érzés telenítés 
térhód ítása igen kiterje sztette a műtéti indikációt. Az életkor 
nem akadály. Két hónappa l ezelőtt 94 éves beteget oper áltam , 
akinek Mayer gyűrű, állandó katéter volt fe lhelyezve évekig. 
Ebből következik , hogy a Mayer gyűrű vagy hasonló eszközök 
alkalmazásáva l nem értünk egyet. 

2. A 40-50 év közötti életkor /praemenopau sa/ a megoldá st ille
tően a petefészkek miatt problémát j elent. Partialis prolap sus 
esetén igyekszünk benthagyni a petefészkeket, és a lig. sacrou
terinumokk al fixáljuk a hüvelyt . Totális prolapsus esetén - ami 
szerencsére ebben az életkorban ritkán fordul elő - legtöb bször 
kénytelenek vagyunk eltávo lítani a petefészk eket is. Szükség 
esetén hormonpót ló kezelésben részesítjük a beteget. Amennyi
ben a beteg idegenkedik a méh eltávo lításától a később ismer

tetendő manchesteri plasztikát végezzük. 

3. Pro lapsus uteri part ialis 40 év alatt is előfordul , legtöbbször 
collum elongatiova l társulva. (A közelmúltban 25 éves nőt 

vizsgá ltam ilyen pana sz miatt, akinek az el ső szülése után csú
szott le a méhe.) Osztályunkon a Donald -Fotherg ill műtét álta
lam módosított változatá t végezzük. Lényege, hogy nemc sak a 
lig . card inálékat keresztezzük, hanem a lig . sacrouter inumokat 
is. Ugyanis a sacrouterin szalagoknak sokka l fontosabb sze
repük van a méh rögzítésében, mint a lig. cardináléknak. Az 
elülső hüvelyfa lon hosszanti metszést ejtünk , majd a körkörö s 
boltozati metszés következik (hasonlóan a hüve lyi méhe ltávo
lításhoz). A hüvelyfalat, hólyagot fe ltoljuk , kiprepará ljuk , le
fogjuk, aláöltjük, a lig.cardinálékat és lig.sacrouterinum okat. A 
sacrouter in szalagok lefogása előtt legtöbbször megnyitjuk a 
peritoneumot. Ez inkább előnyt jelent , mert a szalagoka t köny
nyebb felkeresn i. 0-ás, vagy l -es vastagságú, nem felszívódó 
varróanyagot használunk (egyébként hüvelyi műtéteinknél a 
0-ás vagy 2/0-ás Vicrylt). Elvégezzük a colporrhaphia anteri
ort , szükség esetén olyan mértékű collum amputátiót végzünk, 
hogy a cerv ix:corpus arány 1 :2 legyen. A négy fonalat elől és 
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A kúpkimerszés és a hüvely/méhelö esés kezelése 

hátul a cervix ellenoldali állományába öltjük , eltávo lítunk min- szükség lehet a hasi műtét mellett hüvely és gátplastica vég'zé-
den hüvely feltárót, és a fonalakat úgy csomózzuk meg, hogy sére is. 
közben az uterust ujjunkka l magasra emeljük. Tapasztalatom 
igen kedvező. A műtétet csak akkor j avasoljuk , ba a beteg már 

nem kíván szülni. Habár előfordult olyan beteg is, aki műtét 

után terhes lett, kiviselte terhességé t, és a mütét miatt császár
metszést kellett végezni. A kontroll vizsgá lat során a terhesség 
előtti állapotot találtunk. 

Sajnos a leggondosabb és legszakszerűbb műtét után is előfor
dul méheltávo lítás után hüvelyelőesés. 

Ezzel csak prolapsus vagy descensus miatt végzett műtétek 
után találkoztam. Ez is j elzi, hogy a beteg szöveti gyengesége, 
a megerőltető fizika i munka jelentős szerepet ját szik kialaku lá
sában. Osztá lyunkon a Lampé professz or által j avaso lt hasi 

colposuspensiót végezz ük. Techn ikája viszonylag egyszerű, és 
eredménye sem rosszabb, mint a mások által jav asolt, de sok
kal bonyo lultabb műtété. Fontosnak tartjuk a Douglas hemia 

egyidejű zárását. Ha valaki azt gondolja , ezzel mind ig mindent 
megoldottunk , az téved! Recidíva, bármelyik módszert alkal
mazzuk is, ritkán, de előfordul. (Ezeknek a műtéteknek az el
ve hasonló, éppen ezért nem is elsősorban a műtét típusátó l, 
hanem az operatőr gyakorlatától függ a siker!) Véleményem 
szerint ezután nincs más mego ldás, mint a colpocleisis me
diana. Sze rencsére mire két lépcsőben (hüvelyi műtét, hasi 
műtét) ,,megszüntetnénk" a beteg panaszait, abba az életkorba 
jut , amikor a hüvelyére már nincs szüksége. 

Osztályunko n 2000-ben 2 10 hüvelyi méheltávo lítás történt. 

Ebből 85-öt rész leges vagy telj es méh-, illetve hüvelyelőesés 

miatt, Colpocleisis medianat 9, Donald-Fothergill mütétet 5, 
Lampé féle colposuspensiot 4 esetben végeztünk. 

TÓTH KÁROLY SÁNDOR DR. Rész leges ill. telj es méhelőesésnél 

legtöbbször hüvelyi méheltávolítást végzünk a hüvelycsonk fi
xálásáva l, a műtétet mellső és hátsó hüvelyfali plasztikával 
egész ítjük ki. 

A hüve lyelőesésénél abdominális és hüvelyi műtéti megoldá
sokat egyaránt alkalmazunk. Abdominalis megoldáshoz min
denek előtt a korábban már sikertelen hüvelyi műtéti próbálko
zások esetén fo lyamodunk : hüvelycsonkot felkeressük, fixál
juk a lig. rotundum és a !ig. infundib ulopelvicum csonkj ához, 
azokat esetleg keresztezzü k. Szükség esetén az említett képle
tek peritoneum kettőzetét is felhasználjuk a fixáláshoz. Ritkán 
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Ha az anatomiai helyzet lehetővé tesz i, hüve lyi mego ldást al
kalmazunk. Leggya krabban colpocleisis medianat, módos ított 
Neugebauer-Le Fort műtétet végzünk , mely megfelelő alá
táma sztást ad a mellső hüvelyfa lnak. Colpectomiát, illetve 
Kahr- féle plasticát ma már nem végzünk. Korábban néhány 
esetben Burch szerinti colposuspensiot végeztünk , mely műtét 

típus, a pro lapsus vaginae indicatioj a alapján végezve, nem 
váltotta be hozzá füzött reményeinket. 

VESZELOVSZKY IVÁN DR. Rész leges illetve telj es méhelőesés 

eseteiben általában típusos vaginális hysterectomiát végzünk 
mellső-hátsó hüvelyfali plastikával, ritkán idős, elesett bete
geknél kolpok leisis subtotálist. 

Korábbi méheltávo lítás utáni hüvely előesésnél a hüvelycsonk 
ventrális fixációj át végezzük a m. rectus abdominis alsó har
madához Brady szerint (részletesen 1. Te Linde: Operative Gy
necology, 1948. 152- 153. old.) - illetve ennek módosított vál
tozatát (1. Lampé: Nőgyógyászati műtéttan, 2. 1987. 392. old.). 

BEZÁRÁS A meghívó köszönetét fej ezi ki mindazoknak, akik 
elfogadták a meghívást, és megosztották velünk gondo lataikat. 
Meggyőződése, hogy a nyájas beszé lgetés mindaimyiunk épü
lésére szolgál. A következtetések levonását az olvasóra bízza. 
Bízik továbbá abban, hogy a jövőben a meghívottak mind

egy ike részt vesz a nyáj as beszé lgetésekben, megosztva velünk 
nagy tudását és több évtizedes tapasztalatát a szakma előre

vitele, az orvoso k országos szintű képzése és mindenek előtt a 
betegek jobb gyógyítása érdekében. 

A beszé lgetés során most is hazánk szakmai tekintélyei közül 
néhánytól kértünk választ abban a reményben, hogy talán or
szágos szinten közelíteni tudjuk a kezelési elveket. Összeha
sonlítás végett, külföldi szaktekintélyeket is megszó laltathmk . 

A „Nyáj as beszélgetések" természetéből adódóan teljes terje
delemben köz ljük a válaszo kat a legkisebb változtatás nélkül, 
és ané lkül, hogy véleményt fűznénk hozzá. Ez a magyaráza ta 
anna k, hogy az írásmód nem egyfo rma, és, hogy eltekintettünk 
a folyó iratnak attól az alapvető célkitűzésétől, hogy magya r ki
fejezéseket haszná ljunk . A válaszokból most is kiderül, hogy 
mennyire nem egységes a szemlélet, és, hogy a magyar orvos i 
nyelv területén még nagyon sok a tennivaló. 
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