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ÖSSZEFOGLALÁS A hasi méheltávolí tás a legnagyobb nőgyó

gyásza ti mütétnek tart hat ó, mive l a nőgyógyászati daganatok 

kiterjesz tett mü téte i sz igorúan véve nem a nőgyógyászat, ha

nem a nőgyógyászati onkológ ia terü letére tartoznak. A hasi 

méh eltávolításnak két formáj át kü lönböz tetjük meg, úgy mint a 

rész leges és a teljes hasi méheltávolítá s!. A j e len összefog laló 

az utóbbit tárgya lja rész le tesen , a rész leges hasi méheltávolí

tás sa l csak érintőlegesen fog lalkoz ik. A hasi méheltávolítá s 

mütété nek számos formája van, melyek közül csak a szerző és 

munkatár sa i álta l a lka lma zot1 e ljárást isme rtetjük rész letese n. 

Ennek alapvető cé lja az, hogy a sokéves tapasztalat a lapján ki

kri stá lyosodott, nagyon egys zerü és gyorsan elvégezhető mü

tét i e ljárást szé les körb en isme rtes sü k, abban a reményben , 

hogy sokan fogják hasznosítani . 

Kulcsszavak has i méhe ltávolítás, mütéti eljárás, szövődmé

nyek, le lki vona tkozások 

BEVEZETÉS A has i méheltávolítás (hyste rectom ia abdo minali s) 

a legnagyobb nőgyógyászati müt ét. A nőgyógyászati dagana

tok kiterjesztett mütéte i ugya nis sz igorúan véve már a nő

gyógyásza ti onkológia területére tartoznak . A has i méheltávo

lításnak ké t formáját kü lönböztetjük meg, úgymint a rész leges 

és a telje s has i mé heltávo lítást (subtotal is és totá lis hysterecto

mia). Az el őbbit méhcsonko lásnak - hüve ly fe letti, illetve 

mé hnyak felett i (supravaginali s, illetve supracerv ica lis ampu

tatio) - , Chroback szer inti méhcsonko lásnak vagy Chroback 

müt étnek is nevezünk. Ebben az összefog la lóba n a teljes hasi 

méhe ltávolítá s ké rdését tárgya ljuk a teljesség igénye nélkül. A 

rész leges méhe ltá volítás sal csak érintőlegesen fog la lkoz unk. A 

hasi mé heltávo lítást általába n a has megnyitásáva l végezzük, 

jólle het a mütét hastükrözésse l is elvégezhető. Az utóbb iról 

meg int csak érintő legesen ejt ünk néhány szó t, ennek a ké rdés

nek a rész letezése túlmutat je len do lgozat keretén. 
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TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS A méheltávolítá s történetéről 

Bachman ( 1) és Miyazawa (2) kitünő összefog lalóiban olvasha

tunk. A legelső méheltávolítá st valósz ínüleg Görögországba n 

végezték az időszámításunk utáni 4 . száza dban, melynek során 

egy lesüllyedt, kifordult , e lüszkösödö tt méhe t távolítottak e l. 

Később a mütét re a csak nem teljes müté ti halálozá s miatt, a 

megfelelő cs írátlanítás i és fertőtlenítési eljá rások bevezetése 

előtt nem nagyo n kerü lt sor. A feljegyzése k szerin t az első újkor i 

has i mébcso nko lást Health végez te 1843-ban, az első újkori tel

j es hasi méheltávo lítás pedig Clay of Man chester nevéhez fűző

dik, aki a műtétet Angl iában végezte 1843-ban. A feljegyzések 

Burnham nevét is említik, aki 1850-ben végzett méhe ltávolítást. 

Ezt követően Euró pában terjedt a müté t, az Egyesü lt Államokban 

csak évt izedekke l később veze tték be. A hőskorban meghatáro

zott műtéti terv nélkül végezték a méhe ltávo lításokat rendkív ül 

magas (22- 100%-os) halá lozással. A végze tes kimenete l késztet

te Palmert (3) a következők megfoga lma zására 1880- ban : ,,A 

méheltávo lítás csak akkor ja vasolt , ha valam it muszáj tenn i az 

asszony szenvedéseinek megszün tetésé re, életének megmentésé

re olyankor , amikor már semm ilyen más módszer nem seg ít." 

Freund (4) munk ássága Bres lau-ban (ma Wroclaw) volt a követ

kező mérföldkő. Freund (4) boncteremben is végze tt anatóm iai 

tanu lmányo kat, és ennek alapján foga lmazta meg elsőként a hasi 

méheltávo lítás műtétének lépéseit 1878-ban, ame lyeket történe l

mi érdekességük miatt az 1. tábláza tban foglalunk össze. 

/.táblázat.A has i méheltávolítás műtétének lépései, ahogy Freund (4) 1878-

ban megfoga lmazta 

1. Hasmegnyitás a fehér vonal (linea alba) mentén 
2. A belek eltartása hasi törölközőkkel 
3. Összenövése k oldása 
4. A méhfenék átöltése egy vastag öltésse l a méh előemelése céljából. 
5. A széles méhszalag átöltése lépcsőzetes öltésekkel három lépésben: a. felső 

keresztölté s, melyet fent a méhkürtön át, lent a pe tefészeksza lag állományá
ban vezetünk , b. középső keresztöltés a petefésze kszalag illetve a kerek 
méhsza lag állományában veze tve, és c. az alsó keresztö ltés, melyet lent a 
kerek méhsza lagon , lent a szélső hüvelybo ltozaton keresztü l vezetü nk. 

6. A méh kivágása 
7. A hüvelyen átveze tett keresz töltés a hüvely zárására, majd a hashártya zá

rása a méh kivágásának helye felett . tovafutó öltéssel 
8. A hasfa l zárása 

1889- ben Stimson (5) az Egyes ült Á llamokban elsőként a méh 

melletti szövete ket nem egy öltésse l látta el, hanem külön fog-
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ta le a méhverőeret. Ezt a módszert folytat ta Polk (6), és így te
remtődött meg a ma is haszná lt anatómiai rész letekre alapozott 
műtéti eljárás. Az 1930-a s évekre a hasi méheltávo lítás bizton
ságos műtété vált, a halálozás 2% alá került, és körvonalazód
tak a műtét kivitelének egyes lépése i is. 1930-ban So lomons 

(7) Dublinban veze tte be a jód os gézcs ík használatát , melyet a 
hüvelybe tett fertőtlenítés cé ljából, de a nem csillapítható szi
várgó vérzések megállítására is haszná lta úgy, hogy a vérző 
méh körüli kötőszövetre fektette, és a hüvelyen kereszt ül kive
zette. A gézcs íkot a műtét után 2-3 nappal távolította el. 

Van Grajf (8) hangsúlyozta a hüvelycsonk nyitva hagyásá nak 
j elentőségét, mondván, hogy ez tulajd onképpen egy természe
tes levezetőcső. Ebben a vonatkozásb an később Gray (9) vég 
zett össze hasonlító vizsgá latokat 1000 méheltávo lítás során. A 
betegek egy részé nél nyitva hagyta a hüvelyt a fe lette zárt has
hártya alatt, másoknál egy levezetőcsövet (dréncsővet) helye
zett a hüve lycso nkba, a hamrndik csoportnál pedig zárta a hü
velyt is. A betegek gyógy ulásában és a szövődmények előfor

dulásában különbséget a háromféle eljárás között nem ész lelt, 
ennek ellenére a nyitott hüvelycso nk módszert részes ítette 
előnyben. Wolf ( 10) szintén három csoportot hasonlított össze. 
Az elsőnél a csonkot nyitva hagyta, a másodikn ál hagyomá
nyos varratokka l, a hamrndiknál pedig varrógé ppel zárta, és ar
ra a következte tésre jut ott, hogy a varrógéppel történő zárás 1 7 
percce l röv idíti a mütétet, és 100 millilit errel csökkenti a vér
veszteséget. Ugya nakkor azt is megá llapítja, hogy 20%-kal rit
kábban fordul tak elő szövődmények azolrnál, akikn él a hüvely 
nyitva maradt. 

1960 és 1990 között a hasi méheltávolítás részleteinek tökelete
sítéséve l foglalkoztak, és elsősorban a nagyon kellemetlen hüve
lyi sipolyok kialakulásának elkerülése volt a cél. Számos mód
szert j avaso ltak, mint pl. a húgyveze ték feltárását, hasonlóan a 
kiterjesz tett méheltávolításhoz, a belső csípőverőér lekötését, a 
húgyhólyag felszabadításának különböző formáit , sőt azt is, 
hogy a hólyagba mindig fecskendezzünk metilénkék oldatot az 
esetleges hólyagsérü lés fe lismerésére. A szerzők egyöntetűen 
hangsúlyozták, hogy a képzés során a medence anatómiáj ának 
ismeretére különös hangsúlyt kell fektetni. Ugya ncsak a sipoly
képződés elkerülésére vezette be Falk ( 11) az ún. ,,bőnyén belü
li" (intrafasc ialis) méheltávolítás módszerét, amely azonban 
nem terjedt el. Jaszcza k és Eva ns ( 12) 1982-ben ismét rávilágí
tottak ennek a módszernek előnyeire, és hangsúlyozták, hogy a 
bőnyén belüli eljárássa l nem csak a hüvelyboltozat anatómiája 
marad meg nagyobb épségben, jobban rögzítve a hüvelyt, ha
nem a bélhólyagsérülések és a szövődmények is ritkábbak. 

1984-ben Nelson és mtsai. ( 13) kezdték a megelőző antibiot i
kus keze lést, mellye l drám aian csökkentették a műtét utáni fer
tőzések gya koriságát. Ők a mütét a latt a mütéti területet öblí
tették át antibiot ikumot tartalmazó oldattal. A kezdeményezés t 
sokan követték annyira, hogy a megelőző antibi otikus keze lés 
szabvány eljárássá vált. A mütét biztonsága tehát fokozódott, 
és ezért egy re gyakrab ban végezték. Míg 100 évve l ezelőtt alig 
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történt méheltávolítás, az utolsó évtizedben a leggya koribb nő
gyógyásza ti műtét lett. 

Ma a méheltávo lítások gyakor isága szé les határok közö tt vál
toz ik a keze lési elvektől, szokásoktól és iskoláktól függően. Ez 
a különb ség nem csak országok között , hanem országoko n be
lül, sőt egy-egy városon belül is jelentős. Egy 1988-as ada t sze
rint az Egyesült Államokban 1000 nőre 6,7 méheltávolítás 
esik, ami évente 650 OOO méheltávo lítást j elent, melynek ára 3 
billió dollár (14). Csak a császá rmetszések szám a több ennél. 
Hasonlóan nagyon nagy a különbség az egyes intézetek , váro
sok és országok gyakorlatában a méheltávo lítás formájá t ille
tően, vagy is, hogy a műtét hasi vagy hüve lyi úton történik-e. 
Az utóbbi évtizedben a hastükrözésse l végze tt méhe ltávo lítás 
is előtérbe került . Az eljárás azonban hosszada lmas , és nem 
egyértelmű, hogy előnyös. Ezen a területen még nincs kiala
kult álláspont. Többen vá lasztják a hastükrözésse l-segített hü
velyi méheltávolítást (laparoscopica lly ass isted vagina) hys
terectomy), ami v iszont a hüvelyi méheltávolítások arányát j a
vítja. A kérdés még nem zárult le. 

Nem tudj uk, hogy a jövőben hogya n alakul a méheltávolítások 
gyako risága. Varmak azonban j elek, melyek azt sugallják, hogy 
sokkal kisebb eljárások, mint, pl. a méhnyá lkahártya levá lasz
tás (endom etrial ablation) j e lentős százalé kban vissza fogja 
szorítani a méheltávo lítások számát. Hasonlóképpe n a méhel
távolítások j avallatait képező betegsége k gyógysze res kezelé

sei is ígéretesek, amelyek szintén csökke nteni fogják a mütét 
gyakori ságát. Ezen a területen is sok a tennivaló, és továb bi 
vizsgá latokra van szükség, mielőtt egyé rte lmü állás foglalást 
alakíthatnán k ki. 

A MtHELTÁVOLiTÁS JAVALLATAI A méheltávo lítások nagy szá ma 
és tekintélyes költsége miatt nem csak a szakemberek, ha
nem a közvé lemény érdeklődése is a műtétek j ava llata felé for
dult. Jogga l vetődött fel, hogy va lóban szük séges-e ilyen sok 
nőt megfosz tani a méhétő l. Leggya krabban méhizo mdaganat 
(myoma) és vérzés i zavarok miatt végezz ük. Sor kerülh et a 
műtétre azonban méhsüllyedés, méhtestrák, endome trios is, al
hasi fájd alom stb. miatt is. A j ava llatok rész letes elemzése 
meghaladja e munka kereteit. 

TEUES VAGY dSZLEGES MtHELTÁVOLITÁS Hossz ú vita folyik ar
ról, hogy a teljes vagy a részleges méheltávo lítás a szerencsé
sebb-e o lyan esetekben, amikor a méhnyak ép, és minden to
vábbi nélkül megtartható. Erről Gardó ( 15) tollából o lvasha
tunk egy nagyszerű közleményt a „Nőgyógyászati Onkológia" 
egy ik korábbi számában. 

Történelmi érdekességként említj ük meg, hogy Vara és Kinnu

nen ( 16) 1935 és 1948 között Helsinkiben 1802 részleges és 
395 teljes méheltávolításról számoltak be, és úgy fogla ltak ál
lást, hogy minden esetben teljes méheltávo lítást ke ll végez ni, ha 
azt a beteg általános állapota, a műtő nem megfelelő felszerelé
se vagy a mütő orvos hiányos tapasztalata nem ellenjava llja. Ez 
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a szemlélet követőkre talált, amit jól tükröz, hogy míg 1946-ban 
a méheltávo lítások 69%-a volt részleges, addig 1955-ben az 
esetek 99,5%-ában már teljes méheltávo lítás tö1tént (17). Baker 

( 18) az 1975 és 1979 között végzett 10306 teljes és 46 részleges 
méheltávo lítás során kialaku lt sipolyképződést tanulm ányozta, 
és arra a következteté sre jut ott, hogy, jó llehet a részleges méh
eltávo lításra ritkán kerül sor, műtéti nehézség, összenövések 
stb. esetén nagyon eredményesen alkalmazható eljárás. 

Hivatkozva Gardó ( 15) közleményre, a részleges méheltávolí
tás előnyeinek rész letes tárgyalásá tól eltekintünk, azokat össze
gezve a 2. táblázatban tüntetjük fel. A méhnyak megta rtásának 
legnagyob b hátránya a méhnyakcson krák kialakulásának ve
szélye. A méhnyakcsonkrák gyakor iságát a legújabb irodal mi 
adatok kevesebb , mint 1 %-ban adják meg, és a szerzők egysé
gesen úgy vé lik, hogy a beteg ség megfelelő rákszűréssel csak
nem teljesen megelőzhető. Az 1 %-nál kisebb gyakoriság azt j e
lenti, hogy 100-200 egészséges méhnyakat kell eltávolítani ah
hoz, hogy egyetlen csonkrákot megelőzzünk, ami erkölcsi leg is 
megkérdőjelezhető. Gardó ( 15) utal arra , hogy a régebbi iroda
lomba n nagyob b - 1-2%-os - gyako riságról beszé ltek, aminek 
oka valószínű leg az, hogy rákos elvál tozások egy része már a 
műtét idején is je len volt, a megfelelő kórismézés i elj árások hí
j án azonban nem került felismerésre (coincidentialis carcino
ma). Ebből is köve tkezik, hogy a méhnyakrá k szűrést mind en 
műtét előtt e l ke ll vége zni. A méhnyakrák kialakulását a méh
test eltávo lítása nem befolyáso lja, gyakoriságát tehát az a tény, 
hogy történt-e részleges méheltávo lítás vagy sem, nem változ
tatja meg ( 19-20). A beteg álláspontja meghatáro zó. Sokan fél
nek a rák kialakulásátó l, és úgy vé lik, hogy „amelyik szerv vi
szonylag gyakra n elrákoso dhat, azt job b kivenn i". 

Egy más ik hangozta tott érv szerint teljes méheltávo lítás után 
megtakarí thatók a sejtk enet-vé tellel történő rákszűrés költsé
ge i. Az életminőség rovására történő költségk ímélés azonban 
erkölcsi leg nem elfogadható szempont. 

Kóro s háme lváltozás kialaku lásakor a méhnyakat rendsze
rint eltávolítju k, ame ly általában nem ütközik nehézségbe, vi
szonylag könnyű műtét. Elméletileg azonban annak sincs ellen
ja vallata, hogy ugyanúgy keze ljük, pl. hurokkime tszésse l, mint 
azokná l, akiknek a méhe megva n. Méhnyakcso nkrák esetében 
is a méhnyakrák elfogadott keze lési elve it kell követn i, me
lyek, jó llehet nehézségekke l j árhatnak, szakavatott kézbe n 
minden további nélkül kivite lezhetők. A méhnyakcsonk ra adott 
sugármennyiség azonban valamivel kevesebb , mint azoknál , 
akikné l a méhtest is megva n. Ez a gyógy ulási arányoka t a lep
hámrákná l nem befo lyáso lja, de mir igyhámrá kok esetébe n úgy 
tűnik, hogy a gyógyu lási eredm ények valamivel rosszabbak 
(2 1 ). Az esetszám azonban kicsi ahhoz, hogy végső álláspontot 
tudjunk kia lakítani. 

A méhnyakcsonk ban j óindu latú betegsége k is k ialakulhatnak, 
ezek azonban csak elvétve fordulnak elő, kezelésük pedig na-
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gyon egyszerű. Legtöbb ször a betegség már koráb ban is meg
volt, csak nem került felismerésre. Fontos, hogy a megta rtandó 
méhszáj ne legyen roncsolt, gyull adásos . Ezekben az esetekben 
célszerűbb telj es méhe ltávolítást végezni, a beteg szempontjait 
azonban ilyenkor is figye lembe kell venni. 

2. táblázat. A részleges méheltávolítás előnyei a teljes méheltávol ítással 

szemben 

1. A medence anatóm iai felépítése kevésbé károsodi k (hüve lycsonk lesül lye
dés, Doug las-üreg -sérv ritkábban keletkezik). 

2. A hüve lybo ltozat anatóm iája nem változik (az anatómi ai változáso kkal 
összefüggő fájda lmas közösü lés nem alaku l ki). 

3. A húgy hólyago t és a végbe let e llátó idegek kevésbé károsodna k (jelentős 

gyako rlati következménye nincs, az irodalm i adato k ellentmondók). 

4. A méhnyak.ho z kötött kie légü lés és a nem i vágy nem csökken. 

5. A méhnyakn yák hüve lyt nedves itö hatása megmarad. 

6. A lelki zavarok ritkábba n jelentkez nek (pl. a nőiesség tudat halványulása, 
elvesztése). 

7. A műtéti szövődmények kevésbé gyakor iak és súlyosak (pl. elmarad a hü
vely megnyitása - fenőződési forrás) . 

8. Gyo rsabb a felépülés (rövideb b a kórházi és az ottho ni ápolási idő). 

Összefog lalóan azt mondhatjuk , hogy a rész leges méheltávo lí
tásnak van helye a mai gya korlatunkban, és aki ezt határozot
tan elvet i, szélsőséges álláspontot képvisel. Itt is az egyé nre 
szabott kezelés i elveknek kell érvényesülni , és a beteg bevoná
sával, megfelelő felvilágosítás után közösö n döntsünk ebben a 
kérdésben. A mütét nehézségé t illetően, egy j ól képze tt sebész 
kezébe n számottevő különbség a rész leges, illetve teljes méh
eltávo lítás között nincs. Ez a vélemény még akkor is helytálló, 
ha nem egyezik az általános nézettel. Rendkívül ritkán döntünk 
a méhtest csonkolása mellett mütéti nehézség miatt, és akkor is 
csak olyan esetbe n, amikor a méhnyak megta rtásának a beteg
ség és a beteg szempontjából sincs hátránya, vagy is amikor a 
mélrnyak ép, és biztosított, hogy a beteg rendszeresen j ár rák
szűrésre. 

MOTtT ELŐTTI VIZSGÁLATOK, MűrtTI ELŐKtsziTÉS A műtét e lőtti 

vizsgá latok alapja a kórelőzmény gondos felvétele, a nőgyó
gyásza ti vizsgá lat és a beteg álta lános vizsgá lata. A labora tóri
umi vizsgá latok a szokásos hasműtét előtti vizsgá latokra ter
j ednek ki (3. táblázat). Mellkas röntgen és EKG tartoznak még 
a szokványos vizsgá latok közé. Egyéb vizsgá latra csak ezek 
tükrében keriil sor. 

Nem lehet eléggé hangsú lyozni a kórelőzmény felvételének 
fontosságát. A műtét előtti beszé lgetés során a korább i betegsé
gek, műtétek és terhességek - esetleges szövődmények - , 
gyógysze rek szedése stb. me llett mindig ki ke ll térni a további 
terhesség i igényre, a nemi élet gyakoriságára és nehézsége ire, 
a beteg nőisség képzeté re, félelmére a ráktó l és a lelki ténye
zőkre. A beteg csak ezek után mondható megfelelően táj ékoz
tatottnak. A beleegyező alá írását is csak ezek után kérhetjük. A 
kórelőzmény felvételének és a beteg általános vizsgá latának 
rész letezése meghaladj a ennek a munkának a kereteit. 
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3. táblázat. A műtét előtt i szokványos laboratór iumi vizsgá latok 

VÉRV IZSGÁ LAT 
Nátrium 
Kálium 
Vércukor 
SGOT 
SG PT 
LDH 
Gamma GT 
Fehérje 
A lbumin (se) 
A lb/Glob. 
G lobulin 
Karbam id N. 
Krat inin 
Bilirubin össz. 
CA l25 
Trombin idő 
PTI akti vitás 
Fibria ogé a 
Prothrombin IN R 
Süllyedés (nő) 

*WBC (Ce lldyn) 
N EU 
LYM 
MONO 
EOS 
BASO 
RBC 
HGB (nő) 
HCT (nő) 
MCV 
MHC 
MCHC 
RDW- CV 
PLT 
MPV 

VIZELETVIZSGÁLA T 
Faj súly 
Vize let pH 
K val. fehérje 
Kval. cu kor 
Aceton 
Bilirn bin 
Urob ilinogén 
N itri t 
Mik roszkó p (üledék) 

Élettani értékek 

135- 145 
3,6-5,6 
3,5-5 ,5 
6-54 
8-55 
153-463 
6-60 
60-80 
38-50 
1,0-2,0 
25-30 
1,8-9,6 
53- 100 
1,5- 17,0 
0-35 
15-22 
28-40 
2,0-4 ,0 
0,85- 1, 15 
6-11 

4,0-10 ,0 
50-70% 
20-40% 
2-8% 
2-4% 
0-1% 
3,5-5 ,6 
120-155 
0,3 7-0 ,45 
85-97 
26-35 
310-370 
11-16% 
130-500 
9-13 

1.012-1 ,022 
4,8-7,8 

mmo l/1 
mmol /1 

mmol/ 1 
U/1 
U/1 
U/1 
U/1 
gramm/1 
gramm/1 

gramm/ 1 
mmol/1 
r•mol/1 
µmol/ 1 
U/ml 
sec 
sec 
gramm/ 1 

mm/óra 

G/1 

T/1 
g/1 
1/1 
fl 
pg 
g/1 

G/1 
fl 

gramm/ cm3 

• A minőségi vérképben a gép az ango l elnevezése k rövidí tése it adja meg, 
ezé rt nem vá ltoztattuk meg. 

A műtéti előkészítés a lehető legegyszerűbben történjen, már 
csak azért is, mert a betege k több ségé nél súlyos társbetegség 
nem fordul elő. Tár suló betegségek nél az előkészítésnek azok
ra is ki kell terjed ni. A más műtéteknél is fontos álta lános 
szempontok - megfe lelő fehérje, kalór ia, vitam in és ásvá nyi 
anyag egye nsúly, gyógysze rek szedésének ellenőrzése (pl. a 
műtét előtti 10 napban ne szedjen aszpirint) stb . - betartása és 
a lelki felkészítés méhe ltávo lítás ese tén is szükséges. 

A szokvá nyos előkészítés gyakor latunk ban a következő: 1. a 
műtét napján regge l beönté st adunk, addig, amí g a beöntő fo
lyadék tisztán fo ly ik vissza. Ezután a beteg zuhan yozik. 2. az 
ún. ,,gyógysze res előkészítés" (premed icat io) , ame lyet az alta-
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tó orvos rende l és általában atropin + valamilyen enyhe alta tó
szer, pi, dormicum, a mütét előtt hozzávető legesen I órával 
történik . 3. minden bete g kap kisfaj súlyú heparint - pl. 
Falciparint a beteg testsúlyá tól függő mennyiségben - a műtét 

e lőtti nap este, najd a műtétet követően naponta kétszer, ame
lyet addig folytatunk , ameddig a beteg már mozgás képes . 4 . a 
megelőző antib iotikus kezelést a műtőaszta lon adjuk az infú
zióhoz fenntartott gyűjtőérbe a mütét kezdetekor. 

A MŰTÉT KIVITELE A hasi méheltávolítást nagyo n sok féleképpen 
végz ik a hagyomá nyok, az isko lák és a képzéstől függően. A 
megfelelően kiviteleze tt műtét nagyo n egyszerű, a nem járta s 
sebész azonban számtalan útvesszőbe és megoldhatatlannak 
látszó helyzetbe kerülhet. A szerző még az éteres altatás idején, 
a gép i álta lános érzéste lenítés bevezetése előtt tanulta a müté
tet, amikor egy „elegáns Chrobak " mütét elvégzését mindi g 
e lőtérbe helyezté k. Nem is volt könnyű a belek ellazítása nél
kül , azokka l viaskodva müteni. Az út a továbbiakba n is hosszú 
volt és göröngyös. A hasi méheltávolítás másod ik munkahe
lyén is még egy 3 órás, izgal maktó l nem mentes műtétnek szá-

1. ábra. A méh és a függelékek. A has megnyitása utáni állapot. A műtéti felvé

telen kézzel előemeltiik a méhet, a jobb oldali függeléket pedig oldalra húztuk. 
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mított. Az erek ellátása 8-10 lefogássa l történt, és a veretes né

met isko la szabá lyainak megfelelően, mind en egyes képlete t 
külön láttunk el. A hüve ly megny itásána k is sokfé le módját al
kalmaztuk , nem vo lt egységes isko la. Számta lan utazás , műtő

látogatás és próbá lkozás utá n alakult ki az alábbiakban ismer

tetésre kerü lő eljá rás. 

HASMEGNYITÁS ÉS FELTÁRÁS A has megny itása bármely módszer
rel történhe t, ezt mind ig az adott helyze t határozza meg. Egy

álta lán nem szükséges hosszan ti metszé st végez ni. Az egye t
len, ami fontos az, hogy a mütéti területhez jó l hozzá lehesse n 

férni . A hasfa li feltáró alkalmazá sa nagyo n sze rencsés és min

den esetben cé lszerü . Az össz enövése k oldása is csa k a hozzá

férés és a megfelelő táj ékozódás miatt szükséges. A belek el

tartása a szokásos módon történik (/. ábra). 

A MÉH MEGFOGÁSA Feltárás, a ha süreg átnézése és a be lek el

tartása után a méhet kézze l kieme ljük , megá llapítj uk, hogy 

mennyire mozga tható, és a sarki képleteke t (mé hkürt , liga
mentum ovarii propr ium és a kerek méhsza lag) egye nes vagy 

kissé hajlított fogókka l megfogjuk , olyan közel a méhhe z, 

amen nyire csak lehet (2. ábra). Nem helye s a méhtestet ron
cso ló, hegyes fogóva l vagy más eszközze l megfogni , még jó

indu latú betegség ese tén sem. 

2. ábra. a. A jobboldali sarki képletek lefogása. Bal kézzel megfogjuk a mé

het, míg a függeléket az asszisztens emeli ki. A kissé hajlított fogót a méh ol

dalával párhuzamosan, csúcsával a hólyag felé úgy tesszük fel, hogy az a méh

kürtöt, a ligamentum ovarri prepriumot és a kerek méhszalagot is átfogja, vi

gyázva, hogy a húgyhólyag széle ne kerüljön bele. b. A lefogott sarki képle

tek hátulról láthatók. e. Műtéti felvétel. 

A KEREK MÉHSZALAG (LIGAMENTUM ROTUNDUM) ÁTVÁGÁSA A kerek 
méhsza lagot a medence fa lánál aláö ltjük és átvágjuk. Nem he

lyes a méhhez köze l aláölteni a sza lago t, mert itt az erek közel 
fekszenek, könnyen vérzés keletkez ik. Ha az öltést a sza lag 

kü lső feléné l tesszük, alatta érmentes terü letet mindig találunk. 

Az ö ltést lega lább fél, de inkább egy cm-rel a sza lag alatt ve-
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zessük (3-4. ábra). A sza lag ellátását elősegíthetjük a méh el
lenkező irányba történő húzásáva l és az átvágás feletti hasfa l 

megeme lésével. Ilyen kor ugyanis a szalag megfeszü l, alapjá tól 
eleme lked ik és az alatta futó erektől távo labb kerü l, ami csök

kenti a szé les méhsza lag lemeze i között i, a petefésze kkapuho z 

(hilus ovar ii) tarto zó vivőerek sé rülésének veszé lyét. Az öltés 
elősegítésére a szalagot cs ipesszel is megemeU1etjük. A kerek 

méhsza lag méh felö li csonkjábó l álta lában enyhe vérzés ész lel

hető, mely égetésse l könnyen megszüntethető. Soka n a sza lag 
medencefal felö li csonkjá t biztos ító öltés fonalát, úgymond 

,,hos szúra hagyják", azaz az ö ltésnek csak a tű felöli felét vág 
ják le vagy azt sem, és a fonalat egy finom műszerrel megfog
va a hasfa lra fektetik azért , hogy jobb feltárást biztosítsan ak. 

Erre igazából nincs szü kség, mert a fel tárás e nélkü l is teljesen 
megfelelő, és mert a fe lhúzott sza lagró l az öltés lecsúszha t. A 

kerek méhszalag átvágása után a szé les méhszalag két lemeze 

kettévá lik, a lemezek között i térbe jutunk (3. ábra) . 
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3. ábra. a. Műtéti felvétel. A kerek méhszalag aláöltése. Jól látható, hogy az 

öltést a szalag alatt hozzávetőlegesen 0,5-1 cm-rel vezetjük, ém1entes terüle

ten, a szalagnak - csipesszel megemelve - a medencefalhoz közel eső részé

nél. b. A külső részén lekötött kerek méhszalag átvágása műtéti felvételen. e. 

Az átvágott kerek méhszalag méh felé eső csonkját megégetjük vérzéscsilla

pítás céljából. 

A SZÉLES MÉHSZALAG HÁTSÓ LEMEZÉNEK ÁTFÚRÁSA A méhet a sar
ki kép letekre feltett fogó kkal mege meljük, és az ellátandó füg
ge lékke l ellentétes o ldalra húzzuk, am inek következ tében a 
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4. ábra. a. A kerek méhszalag átvágása lefogások között. A szalagot átfogó 

eszközt a szalag külső felén helyezzük fel. Figyeljük meg, hogy az eszköz vé

ge hozzávetőlegesen I cm-rel a szalag alatt van. Ez a terület ereket nem tar

talmaz, amely az eszköz végének megemelésével jól látható. b. A szalagot és 

az alatta lévő lemezt (a széles méhszalag mellső lemeze) a lefogás csúcsáig 

vágjuk át. Az átvágás után a széles méhszalag mellső és hátsó lemeze szétvá

lik. Figyeljük meg, hogy a fogóban legalább 0,5 cm nagyságú csonk marad, 

amely háromszög alakú - az olló és a fogó csúcsa közötti terület. 

A kerek méhszalag átvágásának ezt a módszerét gyakorlatilag csak akkor 

használjuk, ha a kerek méhszalag felkeresése és ellátása nehéz, pl. petefészek

rák vagy az egész medencét kitöltő nagy tömlő stb. esetén. 

széles méhsza lag és a ligamentum infundibulopelvicum meg
feszül. Ezután a szé les mébsza lag hátsó lemezé t a függe lékek 
alatt, azoktó l hozzávetőlegesen 1-2 cm-re, hátulró l előre, egy 
ujj al, óvatosan átfúrj uk, ame ly általában nehézség nélkül ke
resztülvi hető. Fontos, hogy folyamatosan haladjunk, ame lynek 
során látni fogju k, hogy a sza lag állandóan vékonyodi k. Meg-
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fe lelő türelemme l még a vaskosnak tűnő hátsó lemez is köny
nyen átlyuka sztható. Erőltetett átfúrás vérzést eredményezhet a 
szé les méhsza lag alapján elhelyezkedő, vékonyfa lú, kicsiny 
gyűjtőerek sérülé se miatt . A készíte ndö nyílás helyét célszerií a 
szem ellenőrzése mellett érmentes terü leten kivá lasztani, am i 

5. ábra. a. A széles méhszalag hátsó lemezét ujjal átfúrjuk. A méhet, a sarki 

képleteket tartó fogókkal balra húzzuk, és a jobb kezünk mutatóujjával hátul

ról, a lemezt fokozatosan elvékonyítva azt átlyukasztjuk, vigyázva, hogy eret 

ne sértsünk. Ebben az esetben a függeléket megtartjuk. Jól látható, hogy a ke

rek méhszalag átvágott végei közt a széles méhszalag mellső és hátsó lemeze 

szétválik. Ujjunkkal a mellső lemezt nem fúrjuk át, annak felső széle előtt jö

vünk ki. Megfigyelhető még a háromszög alakú kerek méhszalag csonk. b. 

Műtéti felvétel. A széles méhszalag hátsó lemezének, ujjal történő elvékonyitá

sa. e. A széles méhszalag átlyukasztott hátsó lemeze. 

a széles 
méhszalag 
mellső 
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azért lehetséges, mert amikor ujjunkka l a szé les méhsza lag hát
só lemezét a hasüreg felől megeme ljük , az átláthatóvá válik. 
Attól függően, hogy a függelékeket megtartjuk-e vagy sem, a 
nyí lást a méhhez köze lebb vagy távo labb készí tjü k. A nyílá st 
megtágítjuk , am i után jó l látható, hogy a méhkü rt és a petefé
szek a hozzá tarto zó szalagok egy-egy kis szakas záva l, mint
egy hidat képeznek a szé les méhszalag hátsó lemezén kész ített 

nyí lás felett (5 . . ábra). 

6. ábra. a. A függeléket oldalra húzzuk, és a nyílásba vezetett fogóval átfog

juk a méhkürtöt és a méh- petefészek-szalagot. A képletek átfogása a méhhez 

közel történjen, a petefészek széle ne kerüljön bele. A fogó biztonságos felhe

lyezése után a képleteket átvágjuk, legkevesebb 0,5 cm-re a lefogástól (szag

gatott vonallal jelölve). b. Az ábra az átvágás utáni állapotot mutatja. Látható a 

fogóban lévő vastag csonk (nyíllal jelölve). Az ollóval a széles méhszalag mell

ső lemezét meghasítjuk azért, hogy a hólyag letolását elősegítsük. 
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Ha nagyob b feltárást akarunk, p l. a húgyveze ték felkeresése 
vagy a vég bél melletti üreg feltárása miatt, ollónkat a széles 
méhsza lag mellső lemeze alatt, a ligame ntum infundibulopel
vicum kü l ső oldalán, azza l párhuzamosa n vezetve alagutat ké
pezün k, és a lemezt, illetve a folytatását képező hashártyát át
vágj uk. Ezt a feltárást egyébként a hátsó lemez átfú rása előtt is 
elvégezhe tjük. A kiterjeszte tt méheltávo lításnál a kerek méh
szalag átvágásá t követően a hashártya mögötti területet így tár
ju k fel. Hangs úlyozn i ke ll azon ban, hogy az egyszerű méhe ltá
volítás műtétéhez nem szükséges nagyo bb feltárás, a széles 
méhszalag hátsó lemezén kész ített nyílás teljesen elegendő. 

Nagyo n ritkán előfordulhat, pl. kiterjedt össze növése k, a füg
gelékek nek a hátsó lemezhez történő letapadása vagy endo
metriosis esetén, hogy a szé les méhszalag hátsó lemeze túl vas
tag , és átlyukasztása ujja l nehéznek tűnik. Ilyenkor célszerűbb 

egy derékszögű, finom műszert - dissector - haszná lni, és se
gítségéve l a lemezt folyamatosan elvékonyítva átfúrni. Erre 
azonba n csak kivéte lesen van szükség. 

A FÜGGELÉKEK ELLÁTÁSA Célszerű, de nem feltétlenül szükséges 
a szé les méhszalag mellső lemezé t, a kerek méhszalag belső 

oldalán, a hólyag irányába is átvág ni a jobb feltárás miatt (6. 
ábra). Ezután a hátsó lemezen készített nyí lásba veze tett fogó
val átfogjuk a méh- petefészek-sza lagot és a méhkürtöt, ha a 
függe lékeke t meg tartjuk , illetve a ligamentum infundibulopel
vicumot, ha azoka t eltávo lítj uk. Ha a petefész keket megtartj uk, 
a fogót a kerek méhsza lagtó l o lda lt, a méhhez köze l helyezzü k 
fel, azért, hogy a petefésze k ne kerűljön a lefogás ba. Az átfo
gott képleteket a lefogás tó l a méh felé vágjuk át, ügye lve, hogy 
a csonk ne legye n nagyo n rövid, mert kicsúszha t a lekötésből 

(6. ábra). A túl hosszú csonk sem célszerű, mert elhal, és az 
elhalt szöve t mindi g hajl amosa bb gyu lladásra. A fogón tú lérő 

szöve tdarab hozzávetőlegesen 3-5 mm legye n. Ha a sarki kép
leteket megfelelően fogtuk meg, a képletek átvágásáná l, az ún. 
szembefogás nem szükséges , a sarki képleteket átfogó eszköz 
ugyanis a v isszafo lyó ereket is elzárja . Visszafolyó vérzés csak 
akkor van, ha a sarki képletekre tett műszert nem megfelelően 

he lyeztük fe l. Ezze l a módsze rrel a húgyvezeték sérülése, lefo
gása gyako rlatilag biztonságga l elkerülhető, a húgyvezető fel
tárása szokványosa n nem szükséges. Az átvágo tt kép leteket 
elég egyszerűen leköt ni, nem szükséges ö lteni, j ó llehet azokat 

varrat seg ítségével is elláthatjuk (7. ábra). A megtartott függe
léket ne rögz ítsük , pl. a medencefa lhoz, hagyj uk szabadon a 
hasüreg ben, nagy gondot fordítva arra, hogy a ligamentun in
fundibulopelvicum ne törjön meg, a függe lékek vérellátása ne 
károso djon. 

A HÚGYHÓLYAG HASHÁRTYABORÍTÉKÁNAK ÁTVÁGÁSA ÉS A HÓLYAG LE

TOLÁSA A hashártya áthajlási redőt legegyszerűbb és legbizton
ságosa bb úgy átvágn i, hogy a szé les méhszalag átvágo tt mell
ső lemezé nek szélétől indulva, a méhre tartott ollóva l, tompán 
alagu tat készítünk a húgyhólyag és a méhnyak között. Lépés
ről lépésre haladunk, mindig csak egy rövid a laguta t kész ítünk , 
majd az o lló nyitoga tásáva l az áthajl ási redőt fe lszabadítjuk 
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7. ábra. A függelékcsonk lekötése varrattal. a-b. Szokványosan a csonkot át

fogó eszköz hegyéhez öltünk, és a fonalat a fogó mögött csomózzuk meg. 

Mindig ügyelni kell arra, hogy a csomó felett legalább l cm nagyságú szövet 

maradjon, különben a lefogott képletek könnyen kicsúsznak. c-f. Ún. biztosí

tó öltés, amellyel a képletek kicsúszását igyekszünk megakadályozni. Az esz

köz vége előtt 1-1,5 cm-rel öltjük át a csonkot, a fonalakat az eszköz alatt, an

nak csúcsánál keresztezzük, majd a lefogás másik végén megcsomózzuk. A 

mindennapi gyakorlatban azonban a függelékcsonkot egyszerű lekötéssel is 

eláthatjuk. 

(8. ábra) . Ezzel a hólyagot is rész ben leválasz tj uk. A fe lszaba
dított áthajlási redőt átvágj uk, és így haladunk tovább , am íg a 
másik oldali kerek méhszalag köze lébe j utunk. Ezután, a húgy
hólyago t tompán vagy élesen letoljuk annyira , hogy a hüvely
fal áthaj lása látható legyen. A hashá rtya áthajl ása hólyag- méh
nyak-rés tetej ét képezi, átvágása után tehát ebbe a résbe j utunk. 
A hólyag letolásako r a hüve ly feletti sövé nyen (septum supra
vaginale) is keresztül hato lunk , és beju tunk a hólyag- hüve ly
résbe (spatium ves icovag inale). A hólyag leto lása mindig csak 
középen történjen a méhnyak felett , vagy is a hólyag-hüvely 
résnek megfelelően , mivel ebben erek nincsenek , és ezért vér
zés nem keletkezik. A méhnyak szé lénél nem szaba d a szöve
teket leválaszta ni vagy leto lni, mert 1. ez már a hólyag-méh
nyak-sza lag területe, amelyben számos törékeny gyűjtőér van, 
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8. ábra. a. A széles méhszalag átvágott mellső lemezének szélétő l indulva, a 

méhre tartó ollóval tompán alagutat készítünk a húgyhólyag és a méhnyak kö

zött néhány cm hosszan, és az olló szétnyitásával az áthajlási redőt felszaba

dítjuk. Ezzel a hólyagot is részben leválasztjuk. b. A felszabadított áthajlási re

dőt átvágjuk. e. Az áthajlási redő megmaradt részét ugyanígy szabadítjuk fel, 

és vágjuk át. d. Ha a hólyag a méhnyakhoz letapadt, az összenövéseket (nyíl

lal jelölve) élesen, ollóval kell oldani. e. Az összenövések átvágása után levá

lasztott húgyhólyag. 

és kö1m yen vérzik, 2. itt a hólyag már nem rögzü l, tehát nem 

szükséges leto lni . 

A MÉH MELLETTI KÖTŐSZÖVET ÉS A BENNE FUTÓ EREK ELLÁTÁSA A mé

het fel felé és a műtéti terü lettel ellentétes irányba húzzuk. A 

méh melletti ereket tartalmazó kötőszövetet egy szé lesebb fo
góva l fogjuk át úgy, hogy a fogót kissé hegyes szögbe n - a 
méhtesttel majdn em párhuzamosa n - a méhn yakra fogva 
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9. Ábra. A méhverőér lefogásának hagyományosan alkalmazott módszere. A 

régi iskola szerint minden egyes képletet külön kellett lefogni. Az általunk ki

dolgozott eljárás szerint erre nincs szükség. a. A hátsó bashártyaredő alatt ala

gutat készítünk egészen a méh- keresztcsont-szalagig (ligamentum sacrouter

inum). b. A hashártyaredő átvágása után, hátulnézetbő l egy háromszög alakú, 

a méhverőeret és a méh gyűjtőereit tartalmazó kötőszövet válik szabaddá, 

melynek két befogója a méh- keresztcsont-szalagnál találkozik. e. A szabaddá 

tett méh melletti kötőszövetet célzottan fogjuk át. d. A felhelyezett fogó elöl

nézetből - figyeljük meg, hogy a fogó a hólyag széle felett, azzal párhuzamo

san helyezkedik el - , és hátulnézetből (e). f. A visszavérzés miatt szembefo

gást helyezünk fel (nyíllal jelölve), és lefogás felett a méh melletti kötőszöve

tet átvágjuk úgy, hogy az olló hegyével a kötőszövetet átfogó eszköz csúcsa 

irányába vágunk (vastag nyíl). g. Átvágás utáni helyzet és h. az átvágott kép

let kinagyítva. Jól látható, hogy a műszerből kilógó, átvágott képlet derékszö

gíí-háromszög alakú (szaggatott vonallal jelölve), melynek hegyesszöge a mű

szer csúcsánál van (nyíllal jelölve). 

ZZ6 

tesszük fel. Ne fogjunk apróka t, hanem jó mé lyre, majdnem a 

húgyhólyag szé léig veze tve helyezzük fel a fogót. Vigyázzunk, 
hogy a húgyhólyag ne kerüljö n a fogá sba. Az a régi mód sze r 

miszerint a fogót a méhre meről egesen ke ll felhelyezn i (9. 

ábra) nem szerencsés, mert: 1. egy fogás helye tt töb b lefogásra 
van szükség, és 2. a fogásba a húgyveze ték belekerülhet. 

A lefogás után célszerű egy sze mbe fogást is felhelye zni a 

visszafolyó vérzés elkerülé se vége tt (9/ ábra). A lefogott szö
veteket ollóval a fogás hegyé re tartva vágju k át. Ennek követ

keztében az olló és a fogás között egy derékszögű háro mszög 
keletkezik, amelynek átmérőjét a fogó képez i (9h. ábra ). Ez 

azé rt sze rencsés, mert így a lefogott és átvágott szöve t kicsú
szásá nak va lószínűsége nagyon kics i. Az átvágo tt méh me llet

ti szöve tet aláöltéssel látjuk el. Késleltetett felsz ívódású fona

lat haszná ljunk, és a tű hegyét közve tlenü l a fogó végé nél, ki

cs it alatta vezessük. A cso mót amem1yire lehet, a fogótól távo l 
kössük meg . 

Az első lefogás után egy másod ik lefogásra is szükség van, 

ame lyet ugyanígy végzünk, és am ellye l már eljutunk az átvá

gandó hüvelyfa lig. A második fogásba általában a méh- ke

resz tcsont-szalag (ligam entum sacrout erinum) is beleke rül. 

Ennek külön lefogása nem szükséges . Egy harmad ik lefogásra 
csa k nagyon ritkán van szükség. 

A MÁSIK OLDAL ELLÁTÁSA A szerző szokván yosa n e fent iekbe n le

írt módon először a jobb o ldalt látja el, és csak ezután tér át a 

balold alra. Itt ugyanúgy j án mk el, azzal a kü lönbségge l, hogy 

a méh melletti kötőszövet lefogásakor sze mbefogás ra már 
ninc s szükség. A méhe ltávo lításnak ez a fom1áj a azonban szá
mo s változatban végezhető, pl. az egy ik olda li függe lék ellátá

sa után azt a másik o ldalon is elvégezz ük , és a méh mell etti kö
tőszövetet csak ezutá n látjuk el stb. Ennek nincs gya korl ati je

lentősége. 

A HÜVELY ÁTVÁGÁSA A méh me lletti kötőszövet kéto ldali lefogá

sa után a hüve lyboltozat már j ól látható. Célszerű a hüve lyfal 
szé lét a mellette lévő, erekben gaz dag kötőszövettel együ tt le
fogni, és a hüve lyt a fogá s felett o ldalt átvágn i (J 0. ábra) . A 

hüvelyt a méhnyak körü l átvágjuk , a méh et e ltávo lítjuk, és a 

hüvelyfa l szélet elö l, hátu l és kétoldalt egy-egy fogóval kifog
juk. Ezt a módszert általában, de nem mindi g akkor alkalma z

Zllk, ha a hüve lyt nyitva hagyjuk . Ha zárjuk, hel yese bb a hü

velyt mindkét olda lt egy -egy fogóva l szé lesen átfogni - a fogó 

a mellső és a hátsó hüvelyfalat összeszo rítj a - , és a hüvel yt a 
fogások felett átvágn i. l lye nkor a hüve ly tu lajdonképpen nem 
nyílik meg . 

A HÜVELYCSONK ELLÁTÁSA A hüvelycso nkot a nőgyógyászok egy 

cso portj a nem zárja, hanem egy késle ltetett fe lsz ívódású fonal

lal, körkörös , tovafutó pelenkaö ltéssel körbeva rrja (/ Ja. ábra). 
Ha a hüvely nyílá sa túl tág, a körbevarrás után , ugyanazza l a 
fonallal egy-két szűk ítő ö ltést is tegyünk . Mások zárják a hü

vely t (/ 1 b. ábra). Megint má sok a hüvelyt nyitva hagyj ák, de 
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a mellső falát a hólyag szé léve l, a hátsó t a vég bél hashártya bo

rítékának szé léve l összeva nj ák . A szerző a hüve lycso nkot kör

bevar rja, és a nyílást szűkíti. Jó llehet az irodalmi adatok ellent-

a méh melletti kötőszövet átvágott 

kötőszövet át
vágott és lekö
tött alsó része 

hüvelyfal 

és lekötött felső része 10. ábra. A hüvely megnyitása a hü-

hüvelyfal vely külső részének mindkét oldalt 

történő lefogásával. a. A bal oldali le

fogás felhelyezése. b. A hüvelyszél 

mindkét oldalt lefogva - elölnézet. e. 

A hüvelyszélének átvágása bal oldalt. 

d. A másik oldali lefogás átvágása 

után a méhnyak már csak középen 

kapcsolódik a hüvelyhez. Az ábra a mellső hüvelyfal átvágását mutatja. A hátsó 

hüvelyfal át vágásánál ugyanígy járunk el. e. A méhet eltávolítjuk. Látható, hogy 

a lefogásokban a hüvely szélső része, mindkét oldalt benne van, a hüvelynyílás 

viszonylag kicsi (nyíllal jelölve). f. Ha az átvágott mellső és hátsó hüvelyfal nem 

látható jól, befordult, célszerű egy-egy eszközzel megfogni. Egyébként a hüvely

fal megfogása ennél a módszernél nem feltétlenül szükséges. g. A jobb oldali le

fogás aláöltése. h. a jobb oldali aláöltés megcsomózása után a bal oldali aláöltést 

is behelyezzük. i. A képletek ellátása utáni állapot. 
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mondók , a nyitva hagyott és a bezárt hüve lycso nk gyógy ulása 

közöt t nincs kü lönbség. A két csopo t1 közö tt a műtéti szövőd

mények gyako riságá ban és súlyosságába n sincs külö nbség , 
ami azé rt is érdekes , met1 a hüvely nyitva hagyásával elmé le

ti leg a sebvá ladé k jobban elvezetődik, és ezé rt a gyu lladásos 

szövődményeknek is ritkábban kellene előfordulniuk. A nyitva 
hagyás nak egy más ik elméleti előnye, hogy a műtét utáni vér
zés könnyebben észrevehető. Ez sincs azo nban mind ig így, 

mert a nyílás nagyo n hamar összefeksz ik, és a hasüregbe kerü

lő vér nem tud kifolyn i. 

A hüvelycso nk ellátásá nál alapvető, hogy a hüve lyfa l kötőszö

vetes -izmos állományá t mindig öltsük át, mert a vérzés innen 

származik. Nagyon kell vigyáz ni arra, hogy az átvágott hü

velyfal szé le ne fordulj on be a hüvelybe - ezé rt fogj uk meg a 
széleke t fogókka l - így ugyanis előfordulhat , hogy a záró öl
tést nem a hüve lyfa l szé lébe n, hanem felette veze tjük, aminek 

következtében az el nem látott hüve lyfa l a hüvely felé vérzik. 
A hüvelyfa l nyálkahártyájá t nem feltétlenül kell átölteni. Felté

telezik, hogy, ha a nyá lkahártyát nem ö ltjük át , hanem ún. 

Lembert-varratokka l zárj uk a hüve lyfa lat, a sebgyógyu lás 

gyorsabb , és sokka l kevese bb a müté t utáni sarjszövetképző

dés. A kés leltetett felszívódású van óanyagok használatáva l ez 

a kérdés azo nban háttérbe szorult. 

Célszerű, hogy a hüvelycso nk ellátásánál a méhnyak szélénél 
lévő kötőszövetet, sza lagoka t is ö ltsük át, és vanj uk a hüvely

falhoz. Ezze l csökke nthetj ük a hüvelyfa l lesüllyedésének , a 

Douglas-üreg-sérv kialaku lásának veszé lyét. 

Ha a hüvelynyílás nagyo n tág - meglévő Douglas -üreg-sérv -, 

a korábban isme rtetettek szerint egy háromszög alakú lebe nyt 
vágj unk ki a hátsó falból (Nőgyógy Onkol 2000; 5:8 1.). 

A MŰTÉTI TERÜLET ELLENŐRZÉSE A hasfa lzárás előtt a műtéti terü

letet még egyszer alaposan nézzük át . A gondos vérzéscs illap í

tás mindi g fontos, jól lehet az eny hén szivárgó vérzés álta lában 
magától megsz íínik. Helyeseb b azonban, ha pl. 4-5 perc es tam-

11. Ábra . A hüvelycsonk ellátásának 

módjai. a. Pelenkaöltésekkel körbe

varrt hüvelyfal. A hüvelynyílás telje

sen nyitva van. Az utolsó öltés behe

lyezése után a fonal két végét össze

csomózhatjuk, de célszerű ugyanez

zel a fonallal egy vagy két szűkítő öl

tést is betenni. b. A hüvely két szélének aláöltése után nyitva maradt hüvely

nyílást csomós öltésekkel zárjuk. e. Ha a hüvely középső részét nyitva hagy

juk, a szabad hüvelyfalat öltsük át vérzéscsillapítás céljából. 
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ponálássa l a vérzés t, a hasfa lzárás előtt megszünt etjük. A has
üreg fertőt lenítő oldattal történő kimosása, ha nincs szennyező
dés, nem feltétlenül szü kséges és nem szükséges a hasüreg dré
nezése sem. 

A szerző és munk atársai a medencei hashártyát a műtéti terület 
felett nem zárj ák. Mások viszont a hashá11ya összeva rrásával 
még ma is sok időt tölte nek e l. Meggyőződéssel állíthatj uk, 
hogy a hashártya bezárása telj esen indokolatlan, inkább hátrá
nyos, mint előnyös. 

HASFALZÁRÁS A hashártyá t a hasfa l zárásánál sem varrjuk össze . 
A has i bőnyét 0-s vagy 1-es to vafutó, kés lelteti felszívó dású 
varrattal (p l. Vicry l) egyes ítjük, úgy, hogy a beö ltések a hasfa
li bőnye szélétől 1-1,5 cm-nyire, egymástó l pedig hozzávetőle

gese n 1,5 cm-re legye nek. A bőnye túl szo ros zárása kerüle n
dő, mert az rontj a vé rellátását és gyógy ulását. Ha a hasfa li seb
zés hosszú , célszerű két tovafutó ö ltésse l zárni úgy, hogy az 
egy iket az alsó, a más ikat a felső sebz ugból ind ítjuk , és a ket
tőt középen összecsomózz uk. A bőr zárása kapcsokkal, ragasz
tássa l, cso mós vagy tovafu tó - bőralatti, bőrt átöltő - öltések 
kel egya ránt törté nhet. Nagyo n kövér betege knél soka n a has i 
bőnyére, a bőr alatt egy levezetőcsövet fektetnek, melyet cél
szerű külön nyíláso n kiveze tni . Ezt a csöve t l egkésőbb a mű

tét utáni máso dik napon eltávo lítjuk. 

A VARRÓGÉPEK HASZNÁlATÁNAK LEHETŐSÉGEI A sebva rrógépe
ket méhe ltávo lításnál már az 1970-es, 80-as éve kben kipróbá l
ták. Sedw itz és mtsa i (22) 1978- ban megá llapították, hogy var
rógépek használatáva l a kórház i tartózkodás idej e 33%-ka l, a 
műtét idej e 30-65 percce l csökkenthető. Brun és mtsa i (23) 
Franciao rszágból számoltak be arró l, hogy a varrógépek alka l
mazásáva l nem csak a kórházban tö ltött idő csökkenthető, ha

nem a fertőzések gyakor isága és a hüve ly i sarjszöve t képződés 
is. Haso nló megfigyelésekrő l mások is beszá moltak (24). Ezek 
a rége bbi megfigyelése k azo nban a mai módszerekkel és anya
gokka l végze tt műtétekre nem vonatkoztathatók. 

Nagyon sokfé le varrógép létezik. Tulaj donképpen használha
tunk varrógépeket a sza lagok lefogására és átvágására , a méh 
körüli kötőszövet ellátására , valam int a hüvely átvágásá ra és 
összeva rrására is. Használatuk nem terj edt el, sőt széleskörű kli
nikai vizsgálatok sem történtek, elsősorban a gépek drágasága 
miatt. Ennek ellenére időről-időre j elennek meg köz lemények 
arról, hogy a varrógépek haszná latáva l a szövődmények ritkáb
bak, a betege k felépülése gyorsabb, és rövidebb a kórházban töl
tött idő. Elegendő adat nem áll rendelkezés re ahhoz, hogy ebben 
tényszerűen lehesse n állást foglalni. Általánosság ban azt mond
hatj uk, hogy a varrógépek alkalmazása ugyan nagyon egyszerű 
és bizto nságos, de költsége ik miatt, és mert a hasi méheltávolí
tás hagyo mányosan is egyszerűen és gyorsan elvégezhető, azo
kat szé les körben nem haszná lj ák. A lehetőség azonban adott. 

A HASTÜKRÖZÉS (lAPAROSZKÓPIA) SZEREPE A HASI MÉHELTÁVOÚ

TÁSBAN A méh has i úton történő eltávo lítása hastükrözésse l is 
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megoldható . Ez azo nban sok nehézséggel j ár, és hossz ú időt 

vesz igénybe. A legnagyo bb gondot a környezetétől elvá lasz
tott méhnek a k ics iny has i nyíláson keresztüli kivétele jelenti . 
Nem vitás azo nban, hogy a hastükrözéses mé heltávolí tás sok
kal kisebb megterhe lést jelent, és a felépü lés is sokkal gyo r
sabb, mint a hasmetszéssel végze tt műtétnél. Ri chardso11 és 

111/sai (25) végez tek egy előretekintő tanulmá nyt, és áttek intet
ték az irodalmat. Megá llapították, hogy 1. a legtöbb méheltá
vo lítás, ha nincs kiterjedt elváltozás , hüve lyi úton mego ldható. 
2. Ha a hüve ly i méheltávo lítás nehéznek tűnik, kezdjük a mű

tétet hastükrözésse l, és a fel téte l ektől függően, a lehető legha
marabb hüve lyi úton fejezzük be, más szóva l hastü krözésse l
segíte tt hüvely i méheltávo lítást végezz ün k. Ezze l a hastü krö
zés legnagyo bb hátrányát, a hosszú műtéti időt j elentősen lerö
vid ítjük. 3. A hastükrözésse l végze tt műtét sokka l kímé lete
sebb, mint a nyitott hasműtét, ezért a hastü krözés nem tek int
hető „időpocsékolásnak". A hüve lyi méheltávo lítás és a has
tükrözésse l-seg ített hüve ly i méheltávol ítás gyako rlatilag egy
forma megterhelést j elent (26). A hastükrözésse l végzett telj es 
méhe ltávo lítás kérdése azonban új ra és újra előtérbe kerül, 
am ikor új abb műszerek és eljárások kerülnek a mütőorvosok 
kezébe, pl. az ultrahang-vágó kés (27). 

Va11 Wijngaarden és Filsh ie (28) hastükrözésse l végze tt rész le
ges méheltávo lítássa l szerzett jó tapasztalatokró l számoltak be , 
különöse n a gyors felépülést és a nem i élette l kapcso latos elő

nyöket eme lték ki. A műtét során varrógé peket, különleges 
kapcsok at (Filshie clips), elektromos vágá st és a levágot t méh
fenék hasüregből történő kivételé hez motoros roncso ló eszköz t 
(motorized morcellator) is haszná ltak. Tietz (29) tanu lmánya 
sze rint a hastükrözésse l végze tt rész leges méheltávolítás egyre 
inkább tért hód ít az Egyesü lt Államo kban, és egy valós válasz
tási lehetőség, amikor a méheltávo lítás szóba j ön. 

A M ÉHELTÁVOLiTÁS LELKI VONATKOZÁSAI Minden műtétnek van
nak lelki vonatkozásai is, amelyek a fé le lemtől va laminek az 
elvesztésé ig terjednek. Néha a „nem vagyok tökéle tes" gondo
latot is felmerül. A méheltávo lításná l ezeken felül a „nem i 
vágy" , a „nőiesség" elvesz tésének félelme is szóba jöhet. Is
mert az a hamis képzet , hogy „a méh kivéte léve l megszűnik a 
nőiesség". Itt nem a petefészke k eltávolí tása és a köve tkezmé
nyes változásko ri panaszo król van szó, hanem magának a méh
eltávo lításnak a következményeiről. A hormo nok szerepéről 

azonban a petefészke k megta rtása mellett sem szaba d e lfeled 
kezni, mert nem ritka , hogy a petefészkek vére llátása roml ik a 
méh kivételét követően, kevese bb hormo n képződik, és a bete
gek hőhu llámokról stb. panasz kodnak. 

A betegek nagy többsége rém boldog , örül, hogy túl van a mű

téten, és a panaszai megszűntek, és azt sem bánja vagy éppen 
örü l neki, hogy a hav ivérzése többé nem je lentkez ik. Mások 
sajn álják a havibaj elmaradását, megfosz tottnak érz ik magu 
kat, de a „nőiesség elvesztése" tudat csak rendkívü l ritkán ala
ku l ki. Pontos adata ink azonban a lelk i zavarok gyakoriságáró l 
és mértékéről nem állnak rendelkezés re. Ennek nem csak az az 
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oka, hogy a kérdésse l az irodalomban kevés tanu lmány foglal
koz ik, hanem a betege k visszafogottsága - nem akarnak be
szé lni róla, kitérő választ adnak - és a nőgyógyászok érdekte

lensége is. 

Sú lyosabb lelki zava rok azokná l a nőknél fordulnak elő, akik
nél va lami lyen le lki túl fütöttség vagy zava r már eleve feimáll. 
A leggyakoribb haj lamosí tó tényezők Roeske (30) szer int: 
1. tú lzott nőiesség (hyperfemin itás), 2. felfokozott vagy kóro s 
vá lasz nehézségek - nyugtala nító hatások esetén, 3. nyomott 
lelk iállapotra, búskomorságra való hajlam, 4. csa ládban előfor

duló lelki betegségek , 5. rejt élyes fájdal mak, pl. kismedence i, 
6. régóta fenná lló betegség, többszöri kórházi keze lés vagy 
több műtét, 7. fiatal életkor (<35 év), 8. még szere tne szülni , 9. 
a nem i élet zava rátó l való félelem, 10. a társ (fé rj) negatív hoz
záállása a méheltávo lításához, 11. laza házastársi kapcso lat, 
12. neveltetési és vallás i körülm ények, és 13. érdektelenség a 
kikapcso lódás vagy más szórakozáso kat i lletően. Nehéz ezeket 
mind sorra venni, és ta lán nem is igazá n szükséges . Általában 
már rövid célzott beszélgetés után képet nyerhetünk a beteg 

hozzáá llásá ról. 

A lelki meggondo lások soha nem elhanyago lhatók, valósa k és 
legtöb bször alábecsültek. Leírták már azt is, hogy a méheltávo
lítás! követően a beteg búskomor lett . A műtő orvos kötelessé
ge, hogy betegé t ebben a vonatkozás ban is ugyanolyan körül
tekintésse l tájékoztassa , mint az esetleges szövődményekről , 

veszélyekről, a műtét természetéről és következményeiről. A 
rész leges méhe ltávo lításnak mind en bizonnya l a lelki vonatko
zásban is nagy j e lentősége van. Az a tudat ugyanis, hogy a 
méhnek csak egy része kerü lt eltávo lításra - azaz nincs „m in
den eltávolítva" - csökke ntheti a műtéttel kapcso latos ellenér

zése ket. 

A MÉHELTÁVOLITÁS HATÁSA A NEMI KAPCSOLATRA Itt megin t nem 
a petefésze k-e ltávolítás, hanem a méh eltávo lításá nak követ
kezménye it tárgyaljuk. Az iroda lmi adatok ebben a vonatko
zásban is meglehetősen szegényesek. A kérdés megítélését az 
is nehezíti, hogy a nők nem szívesen beszél nek ró la, és nem 
egysze r az orvos kérdésé re sem adnak őszinte választ. A szer
ző tapasztalata szerint a legtöbb nőnél a nem i életben nincs vál
tozás, sokszor inkább j avul, felszabadultabb , mert a nem kívánt 
fogamzástó l nem kell tartani. Mások a nemi kapcso lat megvá l
tozásá ról panaszkodnak , elsősorban a kielég ülés és a nemi 
vágy csökke n. Ebben a vonatkozásba n figyele mre méltó, am it 
egy méhe ltávo lításon átese tt nő könyvébe n olvas hatunk (3 1 ). 
A könyv szerzője szer int a méheltávo lítás után a nők ezreinél 
csökken a nem i érdeklődés, romlik a nemi kapcsolat, és ez hor
monok adásáva l nem rendezhető. Többek között Masters és 
Johnson (32), Clark (33) és mások (34) munkássága hívta fel a 
figyelmet arra, hogy a méhnyaknak is van szerepe a kielégülés 
létrejöttében , és ezért el kell különíteni a hüvelyi - a méhnyak
kal kapcso latos - és a csiklóhoz kötött kielégülést. A legtöbb nő
nél valósz ínüleg mindkettőnek van szerepe. Ebből következik , 
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hogy azoknak a nőknek, ak iknek a kielégülésébe n a méhnyak
nak szerepe van , a méheltávo lítás! követően kielégülésük zavart 
szenved (34). Helström és mtsai (35) és mások (36-37) vizsgá
latai szerint részleges méheltávolítás után ilyen zavarral nem 
kell számo lni. Ellenkezőleg, sok esetben a nemi kapcso lat javul. 

Nagyo n elhanyagolt terü let a nemi társ - férj, barát stb. - hoz
záál lása a méheltávolítás hoz. Nem tudjuk , hogy a férjekn él mi
lyen gyakran és mértékben változta tja meg a méh eltávolításá
nak ténye a nőiességről alkotott képet és a nem i érdeklődést. 

Ez minden bizonnya l valós kérdés , és nem ritkán ját szik sze re
pet a nemi kapcsola t megrom lásába n. 

Nem kérdéses, hogy a teljes méheltávo lítás megvá ltoz tatja a 
hüvely anatóm iáját , a hüve lyboltozatot. Ez azonban nem j elen
tős. Ellentétben Jewell (38) megfigye lése ivel, aki szerint teljes 
méheltávolítás t követően átlagosa n 12%-kal csökken a hüve ly 
hossza - amelynek közösü lési fájd alom lehet a következménye 
- saját bete ge inknél a hüvely nem röv idült meg számottevően, 

legfeljebb néhány milliméte rrel. Nem tudjuk , hogy mennyire 
jelentős a méhnyakban képződött nyák a hüvely síkossága 
szempontjábó l, de valószínű, hogy a mélmyak eltávo lítása után 
a nők egy részéné l a hüvely száraza bb lesz. 

A nemi életnek a petefészek-működés csökke néséve l összefüg
gő zavaraira a petefészkek megtartása ese tén is gondolni kell. 
A hormonhi ányból eredő házaséle ti zavarok hormonok adásá
val rendezhetők, ez azonban időt, néha 6- 12 hónapot is igény

be vehe t. 

Az elmondottakból következik, hogy a nemi kapcsolatró l, an
nak változása iról a beteggel a műtét előtt rész letekbe menően 

beszé lni kell. E1mek során lehetőleg fel kell tárni a már meg lé
vő zavaro kat, nem csak azért , hogy azokat ne Íljuk a műtét ro
vására, hanem , mert a betegnek ebben a vonatko zásban is se
gítségé re lehetünk . Egyese k ja vaso lják, hogy a férje t is vonjuk 
be a beszé lgetésbe, ez a gyakorlat azonban nem terjedt el. Te
kintettel arra , hogy a méhnya knak a nők egy részéné l szerepe 
van a kielégü lésben és eze n keresztül a nemi vágyban is, erről 

a műtét előtti beszé lgetés során mindig szót kell ejteni, mert ez 
az egy ik megha tározó szempont, mely szer int dönthetünk , 
hogy rész leges vagy teljes méheltávolítás! végezz ünk. A nem i 
élettel kapcsolatos tájékozta tás is hozzá tartozik a megfe lelő 

műtét előtti felvilágos ításhoz. 

A MÉHELTÁVOLITÁS SEBÉSZI SZÖVŐDMÉNYEI Jó llehet, a szövőd

mények gyakori ságát illetően egyes vizsgá latok sze rint van kü
lönbség attó l függően, hogy hasi vagy hüvelyi megközelítésből 

történik -e a méh kivétele, a szövődmények hason lók, és ezért 
egységes tárgya lásuk célszerűnek látszi k. A műtéti halálozás a 
régebbi irodalmi adatok szerint 1-2 ezrelék. Ez az érté k a szer
ző és munkat ársainak anyagá ban sokkal kisebb, de egy-egy 
,,szerencsé tlen" eset mindi g előfordulhat. Hasonló megálla pí
tást tehetünk a szövődményeket illetően is. Makinen és mtsai 
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(39) 10110 méheltávo lítás anyagát feldolgozva megá llapítot
ták, hogy a szövö dmények gyako risága hasi méheltávolításná l 
17,2%, hüvelyinél 23,3% és hastükr özésse l végzett méheltávo
lításnál 19%. Ezeknek hozzávetőlegesen 50%-a gyull adásos 
szövődmény vo lt. A vérzések gyako risága a 3 csopo1tban kö
zel egyfo rma (2, 1, 3, 1 és 2,7%). A szerzők azt is igazolták , 
hogy a műtő orvos gyako rlatával párhuzamosan j elentős mér
tékben csökke n a szövődmények gyako risága . Összegezve azt 
mondlrntjuk , megfelelő sebészi móds zerekke l és gyako rlattal 
végzett műtéteknél (korszerű varróanyag, a széles szöve tron
csoló eszközö k mellőzése stb.), ha az á ltalános érzéste lenítés 
és a műtéti előkészítés, valamint a műtéti gondozás is megfe
lelően tö1ténik, szövődmények ritkán je lentkeznek, és általá
ban nem súlyosak. Különöse n ritkák a szövődmények a rész le
ges méhe ltávo lítás után (40-4 1). Szövődmény azonban a leg
jobb intéze tekben is előfordulhat, és nagyon súlyos is lehet. 
Azt mondani, tehát, hogy a méheltávo lítás - rész leges és teljes 
is - ma már olyan hétköznapi műtét, melynek kockázata gya
kor latilag nincs, nem lehet. Ebből köve tkezik, hogy a mütétet 
csak sz igorú java llat alapján, mindent mérlegelve szabad vé
gezni. A szövődmények vonatkozásába n a sebész gyako rlott
sága megha tározó tényező. 

Ne hezíti az iroda lmi adatok értékelését, hogy a szövődmények 
sú lyosságá nak fokozatai nincsenek pontosan meghatározva, 
ezért álta lában csak azt lehet megítélni, hogy egy bizonyos 
szövődmény előfordul vagy sem. A szövődmények súlyossá
gának mértékéről csak hozzávetőleges adata ink vannak. 

VÉRZÉS A vérzés a méhe ltávolítások egy ik leggyako ribb szö
vődménye, me ly legtöbb szö r a mütét alatt fordul elő. A vér
alvadás zava raiból eredő vérzés a legritk ább, mert a beteg ség 
már a műtét előtt ismert, a megfe lelő óv intézke dése k a szük
séges e lőkészítéssel egy ütt megtörtén nek, és a véralva dási 
zava r helyreá llítása is elkezdődik . A véra lvadás zavará ból 
szá rmazó vé rzésre jellemző, hogy a mütét egész terü leté n j e
lentkez ik, csu rdogá ló vérzés . Nagyobb ér sérülése á ltalában 
nem fordul e lő, a medence i erek messze vannak a műtéti te
rülettől. 

A vérzés leggyakra bban a méh körüli kötőszövet és a benne fu
tó méhverőér és gyűjtőér (arter ia és vena uterina) nem megfe
lelő lekötéséből , ,,kicsú szásáb ól" ered. A vérzés soha nem drá
mai , és könnye n ellátható . Nem ritka, hogy a szé les méhsza lag 
lemezei között tágult gyűjtőerek vannak, melyek a sarki kép
letek ellátásakor sérü lhetnek. Ha a sérült ér visszahúzód ik, a 
méh körü li kötőszövetben véröm leny képződhet. Ennek ellátá
sa egy nem megfel elően képzet t sebész számára nehézséget je
lenthet , rendsze rint azonba n egyszerűen mego ldható , fontos, 
hogy a vérző eret keress ük meg, és a szem ell enőrzése mellett 
fogjuk le. A vakon feltett lefogáso k veszé lyesek, mert a húgy
vezeték belekerülhet. Ha a legkisebb kétség van, a hashártya 
mögö tti terü letet fel kell tárni , és a húgyvezeté ket fel kell ke
resni. Ilyen formában a vérzés megszüntetése biztonságos és 
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nagyon egyszerű. A hashártya mögötti terület fe ltárásával az 
általános nőgyógyásznak is tisztában kell lennie. 
A petefészek ere inek kicsúszása is lehet a vérzés forrása, a mű
tét utáni vérzések legtöbbször innen származn ak. A ligamen
tum infundibu lopelvicum csonkjának vérzése egysze rü lefo
gássa l ellátható. Az erek azonban visszahúzód hatnak, és ha 
azonna li ellátás nem történik, pl. műtét utáni vérzése knél, je
lentős hashártya mögötti véröm leny keletkezh et, aminek kö
vetkez tében a vérzés megszüntetése is nagyon körü lményessé 
válhat. Ezé1t is nagyo n fontos , hogy a petefésze k ereket nagy 
gonddal lássuk el, a csomó a lefogástó l lega lább 5 mm-re le
gyen, mert különben könnyen lecsúszhat. Sokan ezé rt kétsze
resen is lekötik a petefészek ereket. Tapasztalatai nk szerint er
re csak akkor van szükség, ha az első lekötés bizton ságáró l 
nem vagyunk meggyőződve. 

Zava ró vérzés keletkezhe t a húgyhólyag leto lásakor , ha az nem 
megfelelően történik, és a hólyag-mé hszalag erei sé1ii lnek. Itt 
általában visszereket találunk , következéskép pen a vérzés is vi
vőeres. Ellátása nagyo n egysze 1ií, a vérző ér felkereséséve l és 
égetéséve l a vérzés megá llítható. Lefogásokr a nincs szükség. 

A hüvelyfal átvágása, ha nem lefogások közöt t történik, min
dig k isebb vérzéssel jár. Ez a vérzés a hüvelycsonk ellátásáva l 
megszűnik. Olyan j elentős vérzés a műtét alatt, amely miatt 
vérátömlesztést kell adni, a mindennapi gyako rlatban nem na
gyon fordul elő. Egyszerű méheltávo lításná l a belső csípőér 

(arter ia iliaca interna seu hypogas trica) lekö tésére gyako rlati
lag nem kerül sor. 

A műtét utáni vérzés felismerése nem könnyű, és általában már 
csak akkor derül ki, am ikor a beteg jelentős mennyiségű vért 
vesztett. F igyelmeztető je lek: heves mede nce i - alha si, hüvelyi 
- fájd alom, hasi érzékenység, a hasfa l (és a hüvelycsonk) érin
tése szokatlanul fájd almas, a hasfa l feszes , és érintéseko r a be
teg védekezi k, vá llba sugárzó fájd alom, az érverés szapora , az 
erek feszesek. Ez utóbbi egy különösen jellegzetes jel. A szer
vezetben bárhol van vérzés, az erek összehúzód nak, mintegy 
védekeznek. Ha az érlökés szabályos, puha, nyugodt , a vérzés 
gyako rlatilag kizárható. Az elveszte tt vér mennyiségétől füg
gően a beteg vérszegé nnyé válik, annak jó l ismert klinikai és 
laboratóriumi jele ivel. Ny itott hüvelycso nk esetén a vérzés ki
folyhat a hüvely felé, és így fel ismerhető. Ebben azonban nem 
szabad túlzottan bízni, mert még j elentős vérveszteség esetén 
is előfordul, hogy a vér nem fo lyik ki a nyitott hüvelycsonkon 
át. Bámulatos , hogy a sebszé lek milyen hamar és milyen szo
rosan összefekszene k. A műtét utáni vérzések egy másik cso
portja a hüvelycsonkbó l ered. 

A vérzések ellátásának rész letes ismertetés e túlmuta t e munka 
keretein, általában feltárás és sebész i ellátás szükséges . Az iro
dalomban beszámo ltak néhány olyan műtét utáni vérzésről, 

ame lyet többszörös sebész i feltá rássa l - beleértve a belső csí
pőverőér lekötésé t is - sem sikerült ellátni. Két ilyen esetbe n 
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érfestéses vizsgálattal (ang iogra phia) azo nosítot1ák a vérző 

eret, és mindkettőben mini-embo lisatiova l (Gianturco mini

co il) zárták el (42). A szerzők az elj árást biztonságosnak és kö

vetendőnek tartják , vé leményük sze rint adott esetben a has is

mételt megny itása is elkerülhető. Mások ezt a módsze rt inkább 

utolsó mego ldásként, főleg súlyos medence i gyulladás tal aj án 
ke letkező, sebész ileg nem mindig sikerese n ellátható vérzésnél 
aj án lj ák (43). Sajá t gyako rlatun kban ilyen beavatkozás ra nem 

vo lt szükség . 

GYULLADÁS A műtét utáni gyullad ások - sebgyullad ás, kisme
dencei fertőződések stb. - egyszerű méhe ltávolításnál is elő

fordulh atnak, és anti biotikum okkal általában jó l kezelhetők. 

Súly os gyulladás, hasüregi vagy hashártya mögött i tályogkép

ződés elvétve fordul elő. A gyu lladásos szövődményeket külön 

dolgoza tban tárgya lj uk. 

VÉRRÖGÖSÖDÉS ÉS TÜDŐEMBÓLIA A vérrögösö dés (trombózis) 
szere ncsé re ritka, és nem annyira a műtéttel , mint inkább a be

teg állapotáva l és korával - társuló betegsége k, az erek állapo
ta stb. - függ össze. A megelőzés kérdése itt is hangs úlyt kap. 

Sajá t gya korlatunkb an - mint a fentiek ben már rész letez tü k -

minden esetben adunk alacso ny mol eku lasúlyú hepar int a vér

rögösödés megelőzése cé lj ából. A vén-ögösö dés és köve tkez
ménye inek keze lése túlmutat e munk a keretein. 

A HÚGYSZERVI SZÖVŐDMÉNYEK Ellentétben a kiterjesz tett méhe l
távo lítássa l, az egyszerű méheltávol ítás után a vizeletelvezető 

rendszer működése gya korlati lag nem károsodik . Jóllehet, az 
irod alomban elég ellentmondó eredményekről olvashatunk., az 

előreteki ntő tanulm ányok sze rint az egyszerű méheltávo lítás

nak nincs számottevő hatása a húgyhólyag működésére (44). A 
húgysze rvek sérülése i nagyon ritkán forduln ak elő. A húgyhó

lyag a méhről történő leválasztása során sérülhet, kü lönösen 
akkor, ha a méhhez szívósan tapad, pl. gyu lladás, előzetes mű

tét vagy sugárkeze lés miatt. Gya korlatilag mindi g a hólyaghá
romszög (L ieutaud-háromszög , trigonu m vesicae urin ariae) fe

letti rész sérül, amely egyszerű sebész i zárássa l megoldható. A 

húgyv ezeték a méherek és a liga mentum infundibu lopelvicum 
lefogásá nál van veszélyben. Ha a húgyveze ték sérül, és a sérü

lés felismerésre kerül, azonnal el kell látni. A húgyveze ték fel
tárása nagyo n egyszerü, a legki sebb kétség esetén is végez zük 

el. A húgyszerve k sérül ését leg inkáb b hastükrözésse l végzett 
műtéteknél írták le. Megfe lel ő gya korlatta l azonban ezek szá
ma lényegese n csökkenthető . Húgycső-hó lyaggyull adás elő

fordu lhat, főleg, ha a hó lyagkatétert sokáig hagyjuk a húgycső
ben. Keze lése egyszerű, cé lzott antibiotikus kezelésse l j ól gyó

gy ítható. Húgyvez eték-hüvely sipo lyt hastükrözésse l végzett 
méheltávo lítások után írtak le (45) , melynek oka az egypólusú 

égető (unip olar cautery) használata vo lt. 

BÉLSÉRÜLÉSEK Viszony lag ritkán fordulnak elő. Legtöbbször a 
has megnyitásakor és az össze növé sek o ldásakor sérthetj ük a 

be leket , tehát o lyan betege knél, akiknél medencei gyu lladás 
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vagy korábbi műtét sze repel a kórelőzményben. A bél sérű lések 

leggy akrabba n hüve ly i méheltávolításnál fordu lnak elő. A bél

sérülése k ellátásáva l kü lön dolgozatban fog lalkozu nk.. 

A műtét utáni bélmüködési zavaro k - pl. bélelzáródás - szeren
csére nem gyakoriak, több nyire csak veszé lyezte tetteknél - ko

rábbi mütétek, gyu lladások - fordulna k elő. Egyéb bélszövődrné

nyek rendkívül ritkák, de leírtak már bélbetüremk edést is (46). 

MŰTÉT UTÁNI TANÁCSOK A tankönyvek az ún . ,,műtét utáni uta

sítások" megjelölés alatt gya kran egy sor utas ítást és j avas latot 
sorolnak fel. Ezek többségét a beteg nem j egy zi meg, ezé rt sok 
intéze tben egy kis, a mütét után i teendőket tartalmazó nyomta

tott füzetet adnak a betegnek. A gyakorlatban azonban elegen

dő, ha csa k néhány rövid tanácsot adunk, úgymin t: 1. magas 

láz, vérzés, nagy fájdalom vagy bármilyen rendkí vü li ese mény 
eseté n azonnal je lentkezze n, 2. ésszerűen mozogjo n, sem a 

fekvést, sem a járá st nem kell túlzás ba vinni - más szóva l mo
zogjon, de, ha fáradt feküdj ön le, 3. lábemelése ket és más has

izom erősítő gyakorlato kat fokoza tosan vége zzen, 4 . ülőfürdő

tői , házasélettől 6 hétig tartózko djo n, zuhan yozni lehet, és 5. 

rendszeresen ehet i a megs zokott ételei t, legfe ljebb a túl nehéz 

ételektől tartózko djon. 

A müt étet követő beszélge tés során pontosa n magya rázz uk el, 

hogy mi történt és, hogy mi várható, a műtétnek milyen késői 

köve tkezményei lehetnek. 

A BETEGEK KÖVETÉSE Az első ellenőrzést hagyo mányosa n 6 hét

tel a mütét után végez zük. E1mek során érdeklődünk, hogy 

vannak-e panaszok, ha igen, azokra össz pontosí tunk. Megfi

gye ljük a beteg általános állapotát, mozgáskészségé t és hogy 
nem vérszegé ny-e. Az első ellenőrző vizsg álatnál a hüve ly fel
tárásától eltekinth etünk , óva tos kétkezes nőgyógyászati vizs

gálatot azonban végez zünk:. A teendőket az határozza meg, 

hogy találunk-e valam ilyen eltérést. Ne fej tsük el, hogy ilyen
kor a hüvelycso nk még vaskos, és kissé érzékeny is lehet. Vér

kép és egyé b laboratórium i vizsgá latokr a szokványosan nincs 

szükség , csak panaszo k vagy tünetek esetén. A második ellen
őrző vizsgá latra 3-6 hónap mú lva kerü l sor, aztán ped ig általá
ban évente. Panaszok eseté n azonban azonnal. Ha a méheltá

volítás rosszindulatú betegség miatt tö1t ént, az ellenőrző vizs

gálatok az első 2 évben háro mhavon ta, a másod ik 2 évbe n hat
havo nta, majd évente történnek . Az ellenőrző vizsgá latok so
rán egy formán járunk el, függe tlenül attól, hogy a méheltávo

lítás j ó- vagy rosszindu latú betegség m iatt történt. 

A későbbi e llenőrző vizsgála tok során a hüvelyt mind ig tárj uk 

fe l és Lugo l-o ldattal kenjü k be. Ha a méhnyak is eltávo lításra 

kerü lt, szokványos sejtkenet (c itológ ia) vizsgálat nem szük sé
ges még akkor sem, ha méhnyak - vagy méhtestrák miatt történt 

a mütét. Több évtizedes gyako rlat alapján állíthatjuk , hogy a 

j ódo ldatta l j ól festődő hüvelyben kóro s elvá ltozás nincs . A kó
ros hüvelyfali folyamat - VAIN, hüvelyrák stb. - nem veszi fel 
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a Lugo l-o ldatot, jód negatív. Ebben az eset ben sejtkenet és szö

vettani vizsgá lat is szükséges. Méhtestrák miatt végze tt műtét 
után a hüve lybolto zat mell ett kü lönösen figye ljünk a húgycső 

alatti területre, mert a hüve ly i kiújulá s gyakran eze ken a he

lyeken je lentk ezik. A sejtk enet vizsgá latok szükségte lenségé t 

egyéb ként az irodalmi adatok is hangsúlyozzák (47), és az 
Amerikai Rák Társaság most kiad ott útmut atójában is ebben a 

sze llemben fog lal állást (köz lés alatt). 

Az emlők és a beteg általános állapotá nak vizsgá lata is hozzá 

tartoz ik az ellenőrzéshez, és tájékozódjunk testsúlyának válto
zása felő l is. Fontos, hogy a nem i kapcso latra is kérdezzünk rá, 

elsősorban azt kell megtudni , hogy tö1iént-e vá ltozás a műtét

előtti kapcsolat hoz képes . Az asszonyok maguktó l erről a kér

désről általában nem beszé lnek, inkább tűrik a megro mlott 
kapcso latot. Érdemes a férj hozzáá llása felől is érdeklődni , 
mert szükség ese tén felvilágos ítással, a férjjel való beszé lge
tésse l sokat ja víthatunk a helyze ten. A nemi érintkezés zavara i 
(dyspareunia) esetén alapvetően azt kell tisztázn i, hogy a nemi 

vágy csökkenéséről , a kielégü lés hiányá ról, fájda lmas közös ü

lésről vagy anatóm iai nehézségekről van-e szó. A méheltávo lí
tás után mind egy ik lehetőség szóba j öhet, de a leggya koribb a 

nemi vágy és a kie légülés zavara . A vizsgá ló ujj nak a hüve ly

be veze tése kor jelentkező érzéke nység, fájda lom a hüve lyi zá

róizom görcsére (vag inismus) utal, de lehet oka sze méremtesti 
beteg ség, ösz trogé nhi ány vagy hüve lyszárazság is. Az utóbbi 

ról sza bad sze mm el is köm1yen táj ékozó dhatun k, ha megfi
gye ljük , hogy mennyire nedves a hüvelyfa l és, hogy a hüve ly

redők megtartottak-e. Hason lóképpen kö1myű megállapítani, 
hogy a szemé remteste n van-e elváltozás. 

A hüve ly hormonális állapotáró l könnyű táj ékozód ni. A leg

egyszerűbb a hormon ális hüvelysej t-v izsgá lat , amely egy perc 
alatt el végezhető, és megbízható, összegeze tt képe t ad a sze r
vezet ben képződött ösz trogén hatásról. A hüvelyhám felépí

téséről, vastagságá ról egyé bként már a hüve ly Lugo l-o ldat

tal tört énő vizsgá latako r is valam elyes t táj ékozódhatunk ; 

mahagónibamára festődő hüvely megfelelő, hal ványbam ára 
festődő gye nge ösz trogén hatá sra utal. A megta rtott petefész

kek működéséről a legjob ban a szé rnm FSH sz intjének meg
hatá rozásáva l táj ékozódhatunk. Ha a szé rum FSH mennyiség 

két egymás utáni vizsgá latkor 40 mE/ml felett van, petefé
szek-elégtelenségről van szó . Hormo nhiány ese tén elegendő 

öszt rogé nt adni - helyileg vagy szájon, illetve bőrön keresztül -
nem szükséges a keze lést proges ztero nnal kiegészíte ni. A méh
eltávolítással ugya nis az egye düli ösztrogé nkezelés nek a méh

nyálkahá1tyá ra kifejt ett káros hatásával nem kell számolnunk . 

A hü ve lybo ltoza t tap intásakor jelentkező fájdal om idült 

záró heggyull adás, fonal-sarjadzás , kismedencébe n elhelyez ke

dő tömlő vagy daganat és az ún . letapadt petefészek -tünet 
együt tes (ovar ian-remnant syndro me) lehetőségét veti fel. Bél
össze növések egymag ukban nem szo ktak fájda lmat okozni. A 

medencébe n elhelyezkedő dagana tot és tömlőt a nőgyógyásza-
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ti vizsgá lat álta lában azo nnal felfedi, kérdéses ese tben, meden

cei-hüvelyi ultrahan gv izsgá lat seg ít. 

A hüvely feltárásáva l állapíthatj uk meg, hogy van-e a záróheg

ben sarjszövet képződés, melynek hátterében gyako rlati lag 

mind ig varrófona l helyezkedik el. A sarj szöve tet a fonalla l 
együt t kell eltávolítani , mert kü lönben újra kele tkez ik. A szö

vetszaporu lat könnyen leka parható - pl. egy Folkmann-kaná l
lal -, és néha a fona l is egyszerűen átvá gható és kihúzható. 

Máskor a fona l neheze n találhat ó meg, vagy erősen ke ll lefe lé 

húzni, hogy hozzá férjük, ami általában nagyon fáj dalmas. 
l lyenkor a betege t a fonaleltávolításhoz célszerű elaltatni. Kü

lönös nehézséget j elent, ha a hüve lybo ltozatnál kis tasa k kelet

kezik - az ango l nyelvű iroda lom ezt „dog ears"- nek nevez i -

és a sarjszöve t ebbe n van . A kis kiboltosulás t a hüvelytük örrel 

általában nem lehet feltárni, és még altatás alatt is csak úgy 
bo ldogulunk , ha a hüve lyfa lat a tasa knál l épésről lépésre meg
fogjuk és lehúzzuk addig , amíg telj es egészé ben látótérbe nem 

kerül. 

A vissza hagyo tt méhkürt becsús zás a a hüvelyi záróhegbe és a 

hüve lybe türe mkedhet, ami, sze rencsé re, ma már csa k kivé te
lesen fordu l elő; rége n is inkább hüve lyi méheltávo lítások után 

ész lelték, különösen akkor , ami kor a függe lékek cso nkját a hü

velyfa lhoz varrták. Ha feltárásko r nem látható pontosan , hogy 
a méhkürt előtüremkedik, többn yire csak akk or gondolunk rá, 

ha a sa1jszövet képződés, illetve vé rezge tés többször i leka pa 

rássa l, ége tésse l, eset leges varrateltávo lítássa l sem oldható 

meg. A keze lés sebész i, az előboltosuló méhkürt vége t le kell 
vágni és alatta a hüve lyt összeva m,i . Esetenké nt a műtét csak 
has i megközelítésből lehetséges. 

Idül t gyu lladás esetén a záróheg a bet eg valamelyik olda lán 
vaskos és érzékeny. A megvas tagodás tulajdonképpen a varrat

vonal felett van, mint egy „sapka" , úgy ül a bo ltozato n. Min

den bizonnyal a kötőszövetes szaporulat alapj át itt is a varrófo
nal körüli sarjadás képez i, ame ly nem talá l utat a hüvely felé, 

betoko lódik. Antibiot ikus kezelés eredményes lehet, a pana

szok megszűnnek, de a megvas tagodá s általában megmara d. 
Ennek azonban már nincs klinik ai jelentősége. Hasonlóan jár

hatunk el, ha a megta 1iott függe lék tapad a hüvelybo ltozat hát
só részé hez . E1mek megá llapításába n a hüvelyi ultrahang vizs

gá lat nagy seg ítsége t j elenthet . A letapad t függelék általában 
tömlős, kiterj edt össze növése k közé ágya zott, és működése is 
károso dott . Ez a kórkép legtöbbszö r éve kkel a műtét után ala

kul ki. Ha az antibiot ikus keze lés, fürdőkezelés stb. nem veze t 

eredmén yre, a letapadt , lobos függe lék sebész i eltávo lítására 
kénysze rülü nk, melyet, ha lehet, hastükrözésse l végez zünk. 

A beteg megnyugtatása és biztatás, hog y térjen vissza a meg

szo kott életv ite lébe, rendkívü l fontos. Az emlőrák vagy gyo

mor -bé ldagana tok szűrésének menetét, a daganatje lzők vizs
gá latának szükségességé t a méhe ltávo lítás ténye nem befo
lyáso lja. 

Nőgyógyászati Onkológia 2002: 7.2 17- 233 



IRODALOM 

1. Bachman GA. Hys terectomy a cri tical review. J reprod Med 1990; 
35:839 -86 2 . 

2. Miyazawa K. Techniq ue for total abdom ina l hyste recto my: historica l 
and cl in ical pers pective. Obstet Gy necol Sur g 1982; 47:433. 

3. Pa lmer CD . Laparoto my and lapar o- hy ste rectomy thei r indications and 
sta tistics: for fibroid tumors o f the uterus. Tran s Am Gynecol Soc 1880; 
5:36 1. 

4 . Fre un d WA. Exs tirpation of the entire uterus by a new met hod. Am J 
Obstet 1878; 11 :648. 

5 . Sti mson LA. On some mod ificatio ns in the tech nique o f abdomi na l 
surge ry, lim iting the use of the liga ture en masse. Tran s Am Surg Assoc 
1989 ; 7:65. 

6. Polk WM. Extirpation of the en tir c ute rus by the sup rapubi c method 
(abdominal hys terecto my) 17 cases. Trans Am Gyneco l Soc 1892; 17:215. 

7 . Solomo ns B. Thc tec hniq ue of tota l hysterectomy. Surg Gyneco l Obstet 
1930; 5 1 :491. 

8. Van Graff E. Abdo min al total hyst erectomy. Am J Obste t Gynccol 1932; 
23: 195. 

9. Gra y LA. Tec hnique s of abdo minal total hyste rectom y, with rcpo rts of 
thre e methods used in l OOO cases. Am J Obste t Gy necol 1958; 75 :334. 

10. Wolf D. Abdomi nal hys terectomy: Comp arison of clos ed cufl~ open 
cuff, and stap ler closure tec hniqu e. J Am Osteopath Assoc 1980 ; 79:625 . 

11. Falk HC . Preve 111ion of ves icovagina l fistu la in total hysterecto my for 
ben ing dise ase. Obs tet Gynecol 1967 ; 29:865. 

12. Jas zcz ak SE , Evans T . lntrafa sc ial abdominal and vag ina! hyste rec
tomy: a reappras ia l. Ob stet Gynecol 1982 ; 59:453 . 

13. Ne lson KJ , Ga llup DG, Gibbs R, e t al. lnt raopera tive antibiotic irriga
tion as profphylaxi s in abdomina l hys terecto my, a preli minary report . 
Sout h Med J 1984; 77:7 00 . 

14. Pokras R, Hufoagel VG. Hysterecto mie s in the United State s .1965-
1984. AJ Pub lic Hea lth 198 8; 78:852 -853. 

15. Gardó S. Rész leges méheltávol ítás (sub tota lis hy sterecto m ia): érve k és 
ellenérvek. Nőgyógy Onk ol 1998 ; 3:19-23. 

16. Vara P, Kinnun en 0. Tota l vers us subto tal abdomi nal hysterec tomy. 
Act a Obstet Gy necol Sca nd 1950 ; 3 1: 1. 

17 . John so n CG , Moll CF, Pos t L. An anal ys is of 6891 hyster ecto m ies for 
be ning pelv ic disease with special reference to the sa fty of rou tine total 
abdom ina l hys terecto my. Am J Obstet Gynecol 1956 ; 71 :515. 

18. Bak er HV. Se lective indi cations for subtotal abdom inal hysterec tomy. 
J Ky Med assoc 1985 ; 7:355. 

19. Kova lic JJ , Grigsby PW, Pe rez CA, et al. Ce rvica l stump ca rci noma . 
Int J Radiat On co l Biol Phys 1991 ; 20:933. 

20. Storm HH , Cle mm ensen IH , Man der s T, Bri111on LA . Supra vaginal 
uteri ne ampu tatio n in Denmark 1978- 1988 and risk of cancer. Gyneco l 
Onco l 1992 ; 45: 198. 

21. He llst rom AC, Sigu rjonso n T, Pc llcrsson F. Ca rci noma of the cerv ical 
stump. T he Radium hemm et series 1959- 1987. Treatme nt and prog nos is. 
Acta Obstet Gy necol Scand 200 1; 80: 152 . 

22 . Sedwitz JL , Brashea r GR , Tucker G, et al. Simpl ified tec hn ique for 
abdominal hys terec tomy. Int Sur g 1978; 63:99. 

23 . Brun G, Spa ult z F, Girard PL , et al. Mec hanical vagin a! sutm es a fter 
hyste rectomy. Rev Fr Gynecol Obstet 1982; 77:773. 

24. Beres fold JM. Automatic stap ling tech niqu es in abdominal hysterecto
my. Surg C lin No rth Am 198 4; 64:608. 

25. Richar ds on RE , Boum as N, Mag os AL. Is laparosco pic hysterecto my 
a waste o f time? Lance t 1995 ; 345:36. 

Nőgyógyászati Onkológia 2002: 7 ·217-233 

A hasi 111éhelrávo/i1ás 

26 . Soria no G, Go lds tein A, Lecuru F, Darai E. Recov ery from vag ina! 
hys te recro my co mpar ed wit h laparoscopy-ass isted vag ina! hyste rctomy : a 
prosőective, randomised, multi ce nter study. Act a Obstet Gyneco l Sca nd 
2001 ; 80:337. 

27. Gyr T, G hezz i F, Arslanag ic S , Leid i L, Pastorelli G, Fran chi M . 
Minimal invas ive laparoscopic hysterect om y w ith ult rason ic sca lpel. A m J 
Surg2 001; 18 1:5 16 . 

28 . Van Wijngaar den WJ, Filshie GM. Laparos co pic supra cervical hys 
terectom y w ith Folsh ie cl ips. J Am Assoc Gyneco l La parosc 2001; 8: 13 7. 

29 . Tietz e. Laparoscopi c supracervical hysterec tomy in a rura l Minn esota 
hospita l. M i,rn Med 200 1; 84:47. 

30 . Roeske CA . Hysterectomy and other gyneco log ic surgery: a psyc ho
log ical view. ln Notma n MT, Nadelson CC (szerzők). The Women 
Patie111:Med ical and Psyc hologica l lnte rfaces . New York, Plenum press, 
1978. 

3 1. S tokes NM. Castra ted woma n: Wh at your doctor wo n ·1 re ll yo u about 
hys terectom y. Frankl in Watts Inc . New York 1986. 

32. Maste rs WH , Jolm son , V. 1-fuman sexual response. Linle Brow n Bos 
ton 1966 ; 117:238. 

33. Cla rk L. Is there a difference be tw ee n a cl itoral and a vag ina! orgas m? 
J Sex Res 1970 ; 6:27. 

34. Zussma n L, Zussma n S ., Sunley R. et al. Sexua l response after hy s
terectomy-oop horec tomy: re ce nt stud ies and reconsi derat ion of psyc ho
ge nesis. Am J Obstet Gynecol 198 1; 140:725 . 

35. He lström L, Lun dber g PO, Sörbo m D, Báckström T. Sex ua lity afle r 
hys ter ec tomy : a facto r analys is of wo men 's sexual livcs before and afle r 
sub to tal hys terec tomy. Obs tet Gy necol 1993; 8 1 :357. 

36. Kilkku P. Supra vaginal uter ine amp utarion vers us hyste rectom y. 
Effec ts on coita l frequency and dyspareunia. Acta Obstet Gyneco l Scand 
1983; 62:141. 

37. Kilkku P, Grönr oos M, Hirvonen T, Raura m o L. Su prav agi na l uterine 
amputatio n vs. hyste recto my. Effec ts on libid o and orgasm . Acta Obstet 
Gyneco l Scan d 1983 , 62 , 147-15 2. 

38. Jewe tt JF. Vagina! length and inc iden ce of dyspa reuni a followi ng total 
abdomina l hyste recto my. Am J Ob stet Gynccol 1952; 63 :400 . 

39. Makinen J, Joh ansson J, Toma s C, Tomas E, Heinonen PK, Laatik a inen 
T, Kau ko M, 1-fc ikk ininen AM , Sjo berg J. Morbidita of l O 110 hys terec
tomie s by type o f approac h. Hum Repro d 200 1; 16: 1473. 

40. Hasson HM . Cervica l remova l at hys terectomy for ben ign disease . J 
Reprod Med 1993 ; 38:78 1. 

41 . Munro MG. Sup racer vica l hys terectom y: A time for rca pprai sal. Obstet 
Gynecol 1997; 89: 133. 

42. Rosent hal DM , Ha rkins JL , Carzo G , Doran TA, Co lap into R. 
Ma nage ment o f pos toperat ive vagina! hcmorrha ge. Obstet Gyneco l 1983; 
S6 1 :42 . 

43 . Te ichmann AT, Kör be r HJ , Schuster R, Romat owski HJ . Embol izat ion 
therapy in pa tients with severe arte rial b leeding after hystere c tomy. Int J 
Gyne co l Obstet 1989; 28:289. 

44. Walte r AJ , Effect of intrafascial hys terecto my on bl adde r funct ion. 
CME J Gyneco l O nco l 2002 ; 7 :48. 

45. Nou ira Y, Oueslat i H, Reziga H, Horcha ni A. Ure terovagi na l firrulas 
co mplicat ing laparoscopic hyste recto my: a repor t o f two cases . Eur J 
Obstet gy neco l re pro d Bio l 200 l ; 80:383. 

46. Reddy NS , Raja ram P. lntus suscep tion: a ra re complicatio n follow ing 
abdo m ina l hysterectomy . Int J Gyne co l Obstet 1989; 30:279. 

47 . Saraiya M , Lee NC, Bla ck ma n D, Sm ith MJ , Morro w B, McKenna 
MA . Se lf~reported Papanico lao u s mears and hys te rectomies amo ng 
wo men in the Uni tcd S tates. Obstet Gy neco l 2001; 98:269. 

133 




