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ÖSSZEFOGLALÁS A méhizom daganata, a myoma az ivarérettség 
korában gyako ri betegség, amely a meddőség, sikerte len szü
lészeti események hátterében gyakran mutatható ki. A meddő 
nőknek hozzávetőlegesen 50%-a fogan a daganat eltávolítását 
követően. A műtét időpontjának megtervezésekor célszerű fi
gyelembe venni, hogy a betegek legnagyobb része a myomec
tom iát követő első évben termékenyül meg. Meddő betegek 
esetében a méhnyálkahártya alatt i (submucosus), a méh üregét 
torzító méhfali (intramuralis) és az 5 cm-nél nagyobb , illetve a 
többszörös izomdagana tok műtéti javallatot jelentenek. A nyál
kahártya alatti myomákat hysteroszkóppa l, a méhfa li és méh
felszínieket (suserosu s) hasműtéttel vagy hastükrö zésse l távo
líthatjuk el. A laparoszkópos beavatkozásra 2-3-ná l nem több 
és 5-10 cm-nél nem nagyobb myomá s esetek a lega lkalma
sabbak. A hastükrö zésse l végzett műtéti beavatkozás kevesebb 
vérzésse l, kisebb fájdalommal, kevesebb sebész i szövődmény
nyel és gyorsabb gyógyu lással jár. Mindezek alapján napjaink
ban a laparoszkópos daganateltávolítá s megfelelően kiváloga
tott betegeknél alkalmas és egyre gyakrabban alkalmazott vál
tozata a méhizomdaganat hasműtéttel végzett eltávo lításának. 

Kulcsszavak méhizomdaganat , myoma , hasműtétes dagan at
eltávo lítás, laparoszkópia 

BEVEZETÉS A hastükrözés (lapa roszkóp ia) alkalmazása a szü
lészet-nőgyógyászatban az elmú lt években egyre nagyobb teret 
hódít. Számos előnye a hagyományo s hasműtéttel szemben be
bizonyosodott, java llati köre a módszer rohamos fej lődésével 

és egyre képzettebb szakembe rek megjelenésével napjainkban 
is folyamatosan bővül. Jelen közleményünkben az új javallatok 
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egyikével, a méhizomdaganat (myoma) laparoszkópos eltávo

lításával (laparoszkópos myomectomia) foglalkozunk. 

Semm és Mell/er ( 1) már az 1970-es évek végé n leírták a méh
felszíni izomdaganatok (subserosus myom ák) hastükrözésse l 
végzett eltávo lítási mód szerét. Az 1990-es évek elejétől beve
zetett fejlettebb módszerek már a méhfali izomdaganatok 
(intramura lis myomák) laparoszkópos eltávolításá t is lehetővé 
tették (2-5). Napja inkban - megfelelően váloga tott, elsősorban 

méhfelszíni és méhfali izomdaganatok esetében - a laparosz
kópos műtét tökéletesen helyettesíti a méhizomdaganatok has 
megnyitásával történő eltávolítását. 

A méhizomdaganat a változáskor előtti életkorban az egyik 
leggyakor ibb nőgyógyászati beteg ség (6). A nők 20-50%-áná l 
fordul elő, nagyobb gyakor iságga l az ivarérett kor későbbi sza
kaszában (7). Vezető tünetei a rendellenes és bőséges vérzés, 
kismedencei fájdalom és nyomá sérzés . A fogamzó képesség re 
gyakoro lt hatása már kevésbé egyértelmű. Az olyan meddő 
nők körében , ak ikné l a meddőségnek más okát nem lehetett ki
mutatni , a méh izomdaganat gyako risága 1-2,4% (7-8) . 

A MÉHIZOMDAGANAT ÉS MEDDŐSÉG Általánosan el fogadott , hogy 
a méhnyá lkahártya alatti (submucosus), a méhfali és a méhfe l
szín i méhizomdaganatok ebben a sorrendben csökkenő gya ko

riságga l állnak a meddőség hátterében. A női kismedence leg
gyakoribb jóindu latú dagan atai számos úton káro síthatják az 
egészséges szaporodási képessége t: 

- torzíthatják a méh üregét, 
- lezárhatják a méhkürtök szájadékait (9), 
- káros íthatják a méhfal-ö sszehúzódást, amely zavart okoz a 

petesejt, a spermiumok és a zigóta vándor lásában és beágya
zódásában (8, 10- 11 ), 

- zava rhatják a méhnyá lkahártya érellátásá t, 
- fokozhatják az érműködést szabályozó (vasoactiv) anyagok 

terme lését, 
- gyu lladást okozhatnak, 
- a körölöttük lévő szövete kben az androgén hormonok meny-

nyiségét megem elhetik. 
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Mind ezek káros íthatjá k az embryo beágyazódásá t, növeke
désé t és a méhlepény-beágyazó dás he lyé t és folyamatát (8, 
12-13). 

A természetes fogamzáso k gyakoriságát méhizomdaganat jelen
léte és hiánya esetén Bulletti és munkatársai ( 14) vizsgálata ha
sonlította össze hormonális és méhkürte lváltozásban nem szen
vedő meddő nőknél. A férfiaknál eltérés egyik csoportban sem 
volt. A fogamzáso k aránya jelentősen alacsonyabb volt a myo
mába n szenvedő nők körében (11, illetve 25%). A méhizom
daganat eltávo lítása után a fogamzás i arány 42%-ra emelkedett. 

A myoma és a foga mzás kapcso latát sebész ileg nem keze lt 
méhizomdaga natos és myoma nélküli össze hason lító csoport 
IVF-keze léséne k eredményességé t vizsgá ló tanulmányok alap
já n is elemezhetjük. Healy és munkatársai ( 15) valamint El
dar-Geva és munkatársai (16) visszatekintő vizsgá lat során 33 
méhfelszíni, 46, a méhürege t nem éri ntő méhfali és 9 méhnyál
kahártya alatt i méhizomdaga natos beteg 106 ART-ciklusának 
eredmé nyeit hason lították össze azo nos korú, myomáva l nem 
rendelkező betegcsopo rt 318 IYF-c iklusáva l. Az összehaso n
lító csoporthoz képes t a mé hfali és a méhnyá lkahártya alatti 
méhizom daganatos betegekné l szignifikánsan csökke nt fo
gamzás i és beágyazódás i (impla ntációs) gyakoriságo t állapí
tottak meg: fogamzás i gya koriság/e mbryo transfer: SM: 10%, 
IM: 16,4%, K: 30, 1 %; beágyazó dási gyako riság/embryotrans
fer: SM: 4,3%, IM: 6,4%, K: 15,7%. A méhfelsz íni daga natban 
szenvedők és az össze hasonlító csoport között egyik arány
szá mban sem mutatkozo tt szign ifikáns különbség. 

Stova /1 és munka társai ( 17) előretekintő, esetellenőrzött, nem 
véletlen besorolásos (nem randomizált) vizsgá latba n 91 méh
fesz íni vagy a méhürege t nem érintő méhfali myomás beteget 
- a méhizomdaga natok 95%-a méhfa li elhelyezkedésű, nagy
sága: 8-54 mm-es (átlag 29 mm) volt - haso nlítottak össze egy 
ellenőrző csopo rttal. A fogamzás i (37, illetve 53%) és a szü lé
si (33, illetve 48%) gyako riság myoma je lenlétében sz ignifi
kánsan alacso nyabb nak bizonyu lt. 

A fentiektől e ltérő eredményről számoltak be Farhi és munka
társai (18) . A szerzők 46, a méh üreget nem torzító méh fali 
myomás beteg IVF-keze lésének eredmé nyeit összehaso nlítva 
az ellenőrző cso portta l, arra a köve tkeztetésre jut ottak, hogy a 
méhizomdaga nat je lenléte nem befo lyáso lta az élveszü letések 
arányát. Surrey és munkatár sai (19) visszatekintő esetellenőr

zött vizsgá latukban hason ló eredményre j utottak. Kis, méh fali 
(átlagos átmérő 2 cm) , a méhürege t nem érintő méhizomda
ganatos be tege k IVF-kezelésének eredményességé t vizsgá lva 
az élveszü letés i arányokba n nem találtak sz ignifikáns különb
sége t az összehaso nlító csoport hoz képest. A beágyazó dási 
arány azonban a 40 év feletti betegcsopo rtban sz ign ifikánsan 
alacso nyabb nak bizonyult. Ramzy és munkatársai (20) 39, a 
méh üregé t nem érintő méh fali vagy méh felszíni myomás be
tege t haso nlí tottak össze ép méhű meddő nőkkel, és azt ta
paszta lták, hogy a 7 cm-nél kise bb méhizom daga nato k ese té-
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ben nincs sz ignifik áns különbség az IVF-ciklusok beágyazó 
dás i és veté lés i arányában. Jun és munka társai (2 1) sz intén 
azt tapasztaltá k, hogy a méh üregé t nem éri ntő, 7 cm-nél ki
sebb myomák je lenléte nem befo lyáso lja az IVF-ciklu sok be
ágyazó dási és vetélés i gya koriságát . O/iviera és munkatársai 
(22) visszatekintő vizsgá latukban 245, a méh üregé t nem torzí
tó méhfali vagy méhfe lszíni myomás beteg IVF-keze lésének 
eredményességé t hasonlították össze a kontroll csopo rttal. Azt 
tapasztalták, hogy a 4 cm -nél kisebb méh izomdaganatok ese té
ben nincsen lényegi különbség a fogamzás i, beágyazó dási és 
vetélés i arányokban az ellenőrző csoport hoz képest. A 4 cm
nél nagyo bb méhfali myomás betege knél azonba n alacsonya bb 
fogamzás i arányt tapasz taltak a 4 cm-nél kisebb méhizomda
ganatos betegekhez és az ellenőrző csopo rthoz képest. 

A méhizomdaganatok eltávolítása után keze lt betege k eredmé
nye it elemezve is következtethetünk a myomákn ak a szaporo
dó képesség re kifejtett hatásá ra. Donnez és munkatársa i (23) 
48, legnagyobb részben visszatekintő, összehason lító csopo rt 
nélküli vizsgálato t elemezve megállapították , hogy a meddő 

nők körében a mütét utáni fogamzás i gyakor iság - függe tlenül 
a méhizomdaga nat elhelyezkedésétől - 9,6 és 76,9% közöt t 
(átlagban 48%) vá ltoz ik. Hiszteroszkó pos daganateltávo lítást 
követően a fogamzás i gyakoriság átlagosa n 45%, hastükrözés
sel vagy hasmeg nyitással végze tt mütéteke t követően 49%. A 
tanulmányok eredmé nye inek szé les értékta rtományba n mozgó 
eltérésé t az magya rázza, hogy a műtét után i értékeket a myo
mán kívü l a betegek életkora, egyé b meddőséget okozó ténye

zők j elenléte, a méh izomdaga nat tu lajdo nsága i és az alka lma
zott műtéti módszer is befolyáso lta. 

Verce/lini és munkatársai (23) 23 has i méh izomdaga nat-eltá
volításnak a szaporo dó képesség re gyakorolt hatását vizsgá l
ták, és átlagosan 57%-os műtét utáni fogamzás i ará nyról szá
moltak be. Az ismeretlen eredetű meddőségben szenvedő, myo
más nők esetében a daganat eltávo lítása eredmé nyesebb volt 
(fogamzás i arány átlagosa n 61 %), mint azo n betege knél, akik
nél egyéb meddőségi tényező is je len volt (fogamzás i arány át
lagosa n 38%). A mé hnyá lkahártya alatti, subseros us myomás 
betegeket vizsgá ló tanulm ányok szerint a műtét után i fogamzá 
si arány 53-70%. Ezek a tanulmányok a méh fali vagy méh fel
színi izomdaganatok esetében 58-65%-os műtét utáni megter
méke nyülés i gyakoriságot állapíto ttak meg (23) . 

A MYOMA ÉS A SZÜLÉSZETI EREDMÉNYEK A méhizomdaga natok 
fokoz hatják a vetélések és a koras zülések gyako riságát (3) . 
Myomás betegek ese tében a méhen be lüli növeke dés i vissza
maradás 3,5-ször, a lepényleválás négysze r, a harántfekvés és 
a császá rmetszés ötször gyakoribb. A korai burokrepe dés gya
korisága 70%-ka l nagyob b, és a szü lésze ti esemé nyek kapcsá n 
háromszor gyakrabban kell vért adni (24-25) . 

A MÉHI ZOMDAGANAT LAPAROSZKÓPO S ELTÁVOLÍTÁSÁNAK JAVAL

LATAI A myomae ltávo lítás általános java llatainak körén be lül 
(1. tábláza t) a hastük rözéses beava tkozások csak megfelelő 
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Vereckey A. és munkatársai 

feltételek (az izomdaganatok száma, mérete és elhelyezkedése) 
esetén végezhetők. 

A mellső falon elhelyezkedő izomdaganatok hastükr özésse l 
neheze bben hozzáférhetők, így eltávo lításuk körülmén yeseb b, 
nagyobb jártasságot igénye l, és gyakrab ban szükséges a műté
tet a has megnyitásáva l befejezn i (35, 38). /. táblázat. A méhizomdaganat eltávolításának java llatai az ACOG 

(American Collage ofübstetricians and Gynecologists) és az ASRM 

(American Society for Reproductive Medicine) ajánlása alapján (26) A széles méhszalagban (ligamentum latumban), illetve a méh
szorosnál (isthmus uterinél) elhelyezkedő myomák esetében is 
fokozott figyelemre és nagyobb jártasságra van szükség, a húgy
vezeték, illetve a méhverőér sérülésének veszélye miatt (27). 

Gyógyszeres kezeléssel nem befolyásolható vérzészava r 
Rosszindulatú elváltozás gyanúja 
Menopausa utáni növekedés 
A méhüreg torzítása , illetve a méhkürtszájadék elzáródás okozta meddőség 
Az életminőséget rontó erős alha si, derék1áji fájdalom A MÉHIZOMDAGANATOK HASI MŰTÉTTEL, ILLETVE LAPAROSZKÓPPAL 

TÖRTÉNŐ ELTÁVOLÍTÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A kétfé le mód
szert napjainkig 3 előretekintő, vélet len besorolásos v izsgálat 
hasonlította össze , amelyek eredmény e szeri nt a hastükrözés 
se l végze tt módszer kisebb fájda lommal, kevesebb vérvesztés
sel és sebész i szövődménnyel jár , rövide bb kórházi tartózko
dást , gyorsabb felgyógyu lást biztosí t, és költség igénye is keve
sebb. A tanulmán yok eredményeit és jellemzőit foglalja ös sze 
a 2. táblázat . 

Székelési panasz , gyakori vize lési inger, a vizeletelvezető rendszer beszűkü
lése 

Vérzészavar mian kialakuló vashiányos vérszegénység 

A MYOMÁK SZÁMA Laparoszkópos úton megfelelően 2-3 méh
izomdaga nat távolítható e l (27). A myomák számá nak emelke
désével nő a sebész i beavatkozá s időtartama, a szövődmények 
gyako risága (27) és a hasm egnyitá s szükségességé nek aránya 
(28). 

A MYOMA MÉRETE Hastükrözéssel történő el- 2. táblázat. A hasmütétes és a laparoszkópos myomectomiát összehasonlító, előretekintő, véletlen be

távo lításra a közepes méretű, hozzávetőlege- sorolásos, ellenörzön vizsgálatok eredményei 

sen 5, legfe ljebb 8- 10 cm-es méhizomda-
ganatok a lega lkalmasabbak (29), bár egyes 
munkac soportok ennél nagyobb ( 15 cm-es) 
izomdagana tok laparoszkópos eltávolításáró l 
is beszámo lnak (30-31 ). A myoma méretének 
növekedésével , számos nehézségge l kell 
szembenézn i. A környező méherek összenyo
mása miatt nő a vérzés veszé lye, mert a méru
zomdaganatokat erősen tágu lt ereket tartal
mazó méhfal veszi körü l (32-34) . A szomszé
dos méhfal szöveti szerkezetének átalakulása 
miatt egyre nehezebb az ép és a kóros szöve
tek szétvá lasztása (29) . A myoma nagyságá
nak növekedéséve l a sebészi beavatkozás 
számára rendelkezésre álló egyre kisebb hely 
is nehézséget okozhat (27) . A hastükrözésse l 
eltávolítható izomdaganatok méretének felső 

határát a myoma elhe lyezkedése, a méhfa lba 
terjedés mélysége, valam int a beteg testma
gassága - a köldöktől a méhtestig rendelke

zésre álló hely - is befo lyásolja (35). 

A MYOMA ELHELYEZKEDÉSE Klassz ikusa n a 
méhfali és méhfe lsz íni myomá k képez ik a 
daga nat laparoszkópos eltávolításának ja 
va llatá t. A nyá lkahá rtya alatti , 4-5 cm-né l 
kisebb méhizomda gana tok eltávo lítására a 
hjsztero szkópos eljárás alkalmas. A méh
nyá lkahártya alá is terjedő, mély méhfali , 
kb. 4-7 cm-es myomák esetében azonban , a 
méh ürege felől i megk öze lítés nem j elent 
megfele lő me goldást (36-37); ezek hastük
rözéssel könn yeb ben eltávolít hatók (35). 
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Tanulmán y 

Mais és 
munkat ársa i 
(39), 1996 

A daganat
eltávolítás 

módja 

20 has-
műtétes, 

20 laparo
szkópos 

beavatko zás 

Seracchioli és 65 hasműtét, 
munkatársai 66 has-
( 40), 2000 tükrözés 

Betegek és a tanulmán y Eredmények 
jellemzői 

22-24 éves betegek , • A laparos zkópo s cso portban mérsékel-
1-4 db, 3-6 cm-es, méhfa li tebb a műtét utáni fájdalom. 
vagy méhfclszíni myomá- • Ebben a csoportban betegek 90%-a 

val. A két csoportban a a 3. napon otthonába távozott, szembe n 
daganatok számában és a hasműtétes csoport 10%-ával. 

méretében nem volt • A beavatkozá s időtartamában és a 
különbség. műtét alatti vérvesztés mértékében 

(A méhnyá lkahártya alatti a 2 csoport között nem volt szig-
daganatokat hiszterosz- nifikáns különb ség. 
kóppal távolították el.) • Egyik csoportban sem lépett fel súlyos 

szövődmény. 

Meddő betegek, legalább • Hasmegnyitá s esetén a lázas szövőd-
egy, 5 cm-t meghaladó mények szignifikánsan gyakrabb an for-
nagyságú méhizomda- dultak elő (26, illetve 12%). 

ganattal. A betegek • A hasműtétes csoportban a műtét utáni 
életko rában , az izomda- hemoglobinszint lényegesen nagyobb 

ganatok méretében és mértékben csökkent (2,2, illetve 1,2 
elhelyezkedésében a vizs- g/dl). Ebben a csoportba n 3 beteg 

gált csoportok igényelt vérátömlesztést, míg a 
megegy eztek. laparo szkópos csoportban egy sem. 

(A méhnyálkahártya • A kétféle beavatkozás időtartama 
alatti daganatokat között nem volt számottevő különb ség. 
hiszteroszk óppal • 3 hastükrö zésnél kellett a hasat meg-
távolították el.) nyítni vérzéscs illapítás i, illetve varrási 

nehézség mian. 
• Az izomda ganat kiúju lásának aránya a 

két csoportban megegyeze tt. 

Rosetti és 40 has- !s42 éves betegek 1-7 db, • A kiújulás aránya a két csopo rtban 
munkatársai műtétes, 41 3 cm-nél nagyobb, lényegesen nem különbözött (27% a 
( 41 ), 200 1 laparoszkópos tüneteket okozó hastükrö zés és 23% a hasműtét után). 

beavatko zás myomagócc al. A két cso- • Egyik csoportban sem fordult elő 
portban a betegek életko- súlyos szövődmény. 

ra, tüne tei, az izomda- • 2 laparo szkópos mütétet kellett 
gana tok száma és mérete hasműtéttel befej ezni , 

megegyezett. egyet alta tási nehézség , 
(A nyálkahártya alatti egyet pedig a daganat 

myomákat hiszterosz kóp- mérete miatt. 
pal távolították el.) 
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Haso nló eredményekről számoln ak be a két eljárást össze ha
sonlít ó esetellenőrzött vizsgá latok is. Stringer és munkatá rsa i 
(42) visszatekintő, esetellenőrzött vizsgála tban 49 laparo sz
kópos és 49 hasműtétte l végze tt méhizomd aga nat-elt ávo lítást 
hason lítottak össze. A hasműtétes csoportban 3 beteg igénye lt 
vé rátömlesz tést, míg a laparosz kópos csoportban egy sem. A 
szövődmények szá ma és a kórházi tartóz kodás i idő a lapa
rosz kópos cso portban lényegese n kisebb, illetve röv idebb 
volt. 

Silva és munkatársai ( 43) 25 laparoszkópos és 51 hasmegnyitás
sal végze tt myoma-eltávolítás eredménye it hasonlították össze. 

A kórházi tartózkodási idő rövidebb nek, a műtét után i gyógy 
szerigény kisebbnek, a sebész i beavatkozás időtartama hosz
szabbnak bizony ult a laparosz kópos csopo rtban. A vérvesztés 
mértékében nem volt lényeges különbség. 

A MÉHIZOMDAGANATOK LAPAROSZKÓPOS ELTÁVOLÍTÁSÁNAK 

MÓDSZERE 

A MŰTÉT ELŐTTI KIVIZSGÁLÁS A hastükrözéses módszer nem teszi 
lehetővé a méh áttapintását a beava tkozás alatt, így különösen 
pontos műtét előtt i kivizsgá lásra van szükség, amelynek során 
meghatároza ndó az izomdaganatok száma, elhelyezkedése, 
formája, mérete és a méh üregé nek érintettsége. Különösen 
fontos az adenomyos is elkülönítése, mivel kezelése laparosz
kópos úton lehetséges , de kifej ezett j ártasságo t igénye l, ezért 
csak gyako rlott sebész nek javaso lt. A műtét előtti kivizsgá lás
ban nélkülözhetetlen szerep ju t a hasi és a hüve lyi ultraha ng
vizsgá latnak, a kórismézési céllal végzett hiszterosz kópiának 
és szükség ese tén a hysterosa lpingog raph iának. Telj es vérkép
vizsgá lat - különöse n bőséges és rendszertelen vérzése k ese tén 
- is tanácsos a műtét előtti vaspó tlás szükségességé nek megíté
lése szempontjábó l (27) . 

A MŰTÉT ELŐTTI KEZELÉS A lapa roszkópos műtétet megelőzően 

adott gonadotro pin realis ing hormone agonista (GnRH-ago nis
ta) keze lés szerepe ellentmo ndásos . A GnRH-agonisták az öszt
rogénképződés visszaszo rításáva l ( 44), ha a daganatsejtekben 
ösztrogé nrecep torok vaimak , csökke ntik a méh izomdaganatok 
méreté t - a daganatok 12 hetes keze lés után lesznek a legkiseb
bek (45) - és a méh fali véráraml ást (46). A hasfe lvágássa l (47) 
és a hastükrözésse l (48-49) végze tt myomec tomia eseté ben is 
megfigye lték, hogy GnRH-ago nista előkezelés mellett csök
ken a műtét alatti vérzés és a műtét utáni össze növések mérté
ke (50-53). A mütét előtti GnRH-agonista keze lés ugyanakko r 
megnehezíti a méh izomdaganat és a környező ép méhszövet 
közötti réteg felismerésé t, megnöve li a beava tkozás időtarta

mát (32, 54-55) és gyakrabban kell az így előkezelt betegekné l 
a műtétet hasmegny ítássa l befejez ni (35) . A kiújulások arányát 
is növe lik, mivel a műtét körü li időszakban a kisméretű méh
fali daga natok észrevé tlenül marad nak, és a hastükrözés során 
nem ke rülnek eltávolításra (56-57). M indezen hátrányos tulaj
donságok mellett csupán kismértékű előnyük mutatkoz ik, első

sorban a vérzés mennyiségé nek csök kentésében, így alka lma-
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zásuk - több szerző szerint is - csak egye di esetekben aj ánlott, 
például vashiányos vérszegé nység ben, vagy ha ultrahangvizs 
gálattal a méhizomdagana t körül kifejeze tt érhálóza t észle lhe
tő (27, 58-59, 60-63) . 

A MŰTÉT KIVITELEZÉSE A hasműtéttel végze tt eljá ráshoz hasonló
an, a laparoszkópos daganat-e lltávo lítás fő kockáza ti tényezői 

is a műtét körüli vérzés, illetve a műtét utáni össze növés- kép

ződés, amelyek megelőzése az alább i néhány alapelv be tartásá t 
igényli (27): 

• A hashártyá n belüli károso dás elkerü lésére használjunk fi
nom, nem roncsoló műszereket és a daga natot lágya n, kör
nyeze tét kímélve vegyük ki a méh ránc igá lása és a környe
ző kismedence i szerve k megraga dása nélkül. 

• Mindegy ik göb kü lön méhmetszésből kerülj ön eltávolításra . 
Hasfe lvágás sorá n gyakra n egye tlen metszésből távo lítunk 
el több izomdagana tot (64-65); laparoszkópos módsze r al
kalmazása során ez nem he lyes. 

• Minden esetben a daganat és az ép méhfal közötti érme ntes 
rétegben kell a szöve teket szétvá lasztani, folyamatosa n az 
izomdaga nat felsz ínén haladva, mert így csök ken a vérzés 
valószínűsége. Ily módo n ugyanis megkímélhető a környe
ző ép méhfal és a jelentős vérzésfo rrásként szereplő tágult 

erek . 
• Az elektrokoag ulác iót a lehető legkisebb mértékben alka l

mazzuk. Néhány laparoszkópos izomdaganat-eltávolítást (66-
68), va lamint myolys ist (69) követő méhrepedésről beszá 
moló eset szerzői szerint az elek trokoag uláció a méhfalban 
elhalás t okoz hat. 

• A kocsá nyos (pedun cular is) és a méhfalba csak nagyo n ki
cs it (< I cm) terjedő myomáktól eltekintve, a mütét helyé t 
varratokkal kell egyes íteni. Nem feltétlenül szük séges több 
rétegbe n varrni, de ügye lni kell arra, hogy a varrat a méhfa
lon ejt ett sebzés szé leit teljes vastagságá ban átérje, és töké
letes zárást biztosítso n. Ezá ltal el kerülhető, hogy véröm
leny ke letkezze n, amely gye nge hegszöve t, va lamint sipo ly 
képződéséhez vezet het (3 1, 70). Ha a daga nat a méhfa lba 
mélyen beterje d, vagy a méhüreg megnyílik, kétrétegű var
ratot célszerű kész íteni. Ha a var rás neheze n kivitelezhető, 

habozás nélkül át ke ll térni a laparoszkó ppal seg ített myo
mecto miára, és a méh va rratát „minilapa rotom iábó l" meg
olda ni (7 1-72). 

KEZDETI LÉPÉSEK A méh méretétől függően a laparoszkó p a köldö
kön keresz tül vagy a köldök felett 2 cm-re kerü l beveze tésre 
(27). Nagyo n nagy daganato k vagy kismedence i össze növések 
gyanúj a esetén a müszert a Palmer-ponton (a bal bordaív alat t, 
a középső kulcscsont - med ioc lavicu laris - vonalnál) ajánlott 
besz úrni (73-74) . 

A segédtrokárok (szúrcsapok) he lyzete a daga nat méretéhez, 
elhelyezke déséhez igazodik. Dubuisson és mumkatársainak 
(27) aj ánlása sze rint két, 5 mm-es oldalsó trokárt, va lamint egy, 
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12 mm-e s középvonalit vezess ünk be a symphys is felett. 
A szélső szúrcsapok magasan, a gyomo rtáji (epigastricus) erek
től kifelé helyezkednek e l. Koh és Janik (75) két 5 mm-es tro
kár elhelyezésé t aj ánlja a műtőorvos oldalán; az egy iket a sze
méremcsont felett, a kerek méhsza lag beszáj adzásá tól kifelé , 
a másikat ezze l egyv onalban , a köldökön beveze tett szúrcsap
tól olda lra. Az assz isztens oldalán, a köldök és a symphys is 
között i magasság ban a gyomortáji erektől kifelé egy 10- 11 
mm-es szúrc sapot kell beszúrni. 

A méh helyzetének változtatását a méhnyakba helyezett mű

szer teszi lehetővé (75). 

AMŰTIT TOVÁBBI L~PÉSEI A műtét 4 nagy lépésre osztható: 

1. A méhfali sebzés és az izomdaganat feltárása. 

A méhfalon a vágást a daganatnak megfelelő területen ejtjük . 
A myomát könnyű felismern i sima, fehér, gyöngyházfényű 
megje lenése alapján (1. kép). A metszés előtt mindenk éppen 

érdeme s érössze húzó anyagga l (pl. Pitress in) körbefecske n
dezni a műtéti területet (2. kép), mert ezze l tovább csökken the
tő a vérzés esé lye. A metszés irányának megvá lasztása rendkí
vül fontos (3. ábra). A harántmet szést könnyű összeva rrni; a 
függőleges metszés egyesí tése komo ly nehézsége t je lenthet. 
Dubuisson és mumka társai (27) a hátsó falon elhelyezkedő da
gana tok esetében nyílirányú, az elülső falon elhelyezkedőknél 

pedig , a könnyebb összevarrha tóság érdekében, a ferde met
szés alkalmazását ajánlják. Koh és Janik (9) haránt tojásdad 
metszést j avaso lnak. Ennek előnye, hogy a daganat fölött elhe-
lyezkedő „felesleges" méhfalból nagyobb rész kerül eltávo lí- 3. ábra. Az izomdaganat tokjának átvágása 

tásra , ami megkönnyíti a későbbi zárást. A sebzés hez az a la
csony feszültségű, monopo láris koagulátort, vágó üzemmód 
ban a CO2-lézert használjuk . A méhfali erekből származó vér
zést mono- illetve bipoláris koagu látorral csillapítjuk (27). 

/. ábra. A méhfelszíni izomdaganat (subscrosus myoma) laparoszkópos képe 
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2. A daganat kihámozá sa. 

A szöve tek szétválasztását az érmentes rétegben, az „áltokon" 
(pseudocapsu la) belül végezzük. A daganato t erős, célzottan a 
myoma megfogására terveze tt fogók segítségéve l megragadjuk 
és felfelé vagy az elülső hasfa l irányába húzzuk, miközben az 
assz isztens a méhnyakban lévő eszköz vagy a méhfa li sebbe 
helyezett műszer segítségével a méhet ellenkező irányba húz
za. Túl erős húzás azonban a méhnyá lkahártya sérülésének 
kockázata miatt nem ja vasolt (9). A szövetszétválasztás a felü
letes rétegek felől halad a mély rétegek irányába. Az izomda
ganathoz tapadó finom kis méhfali kötege k folyamatosan , a 
szem ellenőrzése mellett kerülnek levá lasztásra. A kötegeke t 
koagu lálva vágjuk el monopo lar is koagulátor vagy CO2-lézer 
segítségéve l. Megfelelően óvatos és pontos, a helyes rétegben 
történt műtét esetén, a daganat kihámozása után, az izomdaga
nat ágya általában vérzésmentes ( 4. ábra) , és nincs szükség 
vérzéscs illapításra (27). Enyhe vérzés esetén 5NE Oxytocin iv. 
adása j öhet szóba. 

Az eltávo lított daganat átmenetileg a has fel ső részébe, a méh 
elé vagy a Douglas-üregbe kerül. 
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3. A varratok (5., 6 ábra) 

Dubuisson és mumkatársai (27) a mé hseb varrásá hoz finom , 
felsz ívódó, 2/0-ás vagy 0-ás fonal (Vicry l, Polyglactine 910, 

Ethicon, Neully) és haj lított, nem ronc soló tű használatát ajá nl
j ák. Általában egy rétegben, külön álló öltéseket helyeznek be, 
amelyek a méhseb teljes vastagság át , a méh savóshártyáját is 
be leértve, átérik. Ha a daga nateltávolítás mélyebb rétegeket is 
érint vagy a méhüreg megnyílik, két rétegű varrat kész ítését ja 
vasolják, amelynek során először a mély réteget néhány öltés
sel, majd a felsz ínes rétege t a savóshártyával együtt , tovafutó 
varrattal vagy különálló ö ltésekke l egyez tetjük . A mélyva rra
tok behelyezése kor gyakran nehézsége t je lent a sebzés telj es 
vastagságán történő áthatolás. Ilyen ese tekben hasz nos lehet 
a méhfal összes rétegé n keresz tül l- es Vicryl fonállal, nagy 
hajlít ott tű seg ítségével néhány egyeztető U-öltést behelyez
ni . Ha az öltések behelyezése s ikertelen vagy túlságosa n ne
héznek bizonyul, célszerű a varratot minil aparotomia seg ítsé
géve l elkészí teni. Erre különösen a nagy mellsőfal i vagy a 
méhfalba mélyen beterjedő izomdaganatok esetében lehet 
szükség. 

Koh és Janik (9) a méhfal két rétegű zárását j avasolják. Ha a 
méhnyálkahártya is sérül , az 4/0-ás Vicry l fonállal, különálló 
öltése k segítségéve l egyesíthető. A mélyréteget 2/0-ás Vicry l 
vagy 2/0-ás Monocril tova futó varrattal zárjuk. Az öltések be
helyezése mellről hátra (anter ior-pos terior irányban), lentről 

felfelé haladva történik . A fonalvégekre csomó vagy az ún. 
Lapra- ty clip helyezhető. A felsz ínes méhfali réteget sz intén 
2/0-ás Vicryl vagy 2/0-ás Monocril tova futó varrattal, a mély
réteghez hasonló módon és elvek alapj án zárj uk. A méh has
hártyabor ítékát 4/0-ás Vicry l vagy 4/0-ás Monocril tovafutó 
varratta l egyez tetjük úgy, hogy a fona lvége ket megcso mózzuk. 
Ennél a varratn ál a cso mó alkalmazása aj ánlott a clip helyett. 

A műtét utáni össze növés ek elkerü lésé re, a kész varratsorra 
Mais és mumkatársai (76) egyrétegű lnterceed lap alkalmazá 
sát aj ánlják. Ez különöse n a méhfen éken és a méh hátsó falán 
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ejt ett sebzéseknél ja vasolt , mivel ezen a területen a leggy ako
ribb az összenövések képződése (77). 

6. ábra. Az izomdaganat eltávolítása utáni állapot 

4. A méhizomdaga nat kivétele a hasüregből (7. ábra). 

A méhből kihámozott myomát többféle módon távo líthatjuk el: 

• A szemérem csont feletti közvetlen eltávo lítás csak kis daga
natok esetén alkalmazható. Ilyenkor az izomdaga nat a kö
zépvonali, hozzávetőlegesen 2 cm-esre tág ítható szemérem
cso nt feletti nyíláson vehető ki. Szükség ese tén a dagana tot 
kézze l darabo lva kisebbíthetjük. 

• Az izomgöböket darabo ló műszerrel (morce llatorral) meg
kisebbítjük, majd eltávolítjuk. Koh és Janik (9) aj ánlása sze
rint az assz isztens oldalán lévő 10-1 1 mm-es szúrcsap helyé
re egy különleges ún . daraboló trokárt helyezünk, és ezen ke
resztül megkisebbítve távolítjuk el a daganatot. Dubuission 
és mumkatársai (27) a 12, 15 vagy 20 mm-es szeméremcsont 
feletti trokáron keresztül j avasolja a daganat feldarabolását. 
A daganat darabo lása során különösen nagy figye lmet kell 
szentelni a környező szervek sériilésének elkerülésére. 
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• A nagy izomdaganat ok hátsó hüvelymetszésből (co lpoto

miábó l) is eltávo líthatók. A hüve lyfa l átvágását végez hetjü k 

laparosz kóposan a hasüreg felő l , illetve a hagyom ányos hü

velyi úton . A myomát ezután laparosz kóppa l ellenőrzött, a 

hüve lyen keresztül beveze tett fogó seg ítségéve l megraga d
j uk és kiszedj ük (78). 

7. ábra. Az izomdaganat darabolása kézi eszközzel 

A LAPAROSZKÓPOS 0AGANATELTÁVOLÍTÁS EREDMÉNYEI A legtöbb 

vi sszatekintő tanulm ány sze rint keveseb b, mint 2%-ban szük

séges az eljá rást hasműtéttel befejezn i (29). Gyakra bban ke rül 

sor hasműtétre nagy myoma, mellső fali e lhelyezkedésű, méh
fali izo mdaganat, GnRH-ago nista előkezelés (35), va lam int 

több izomgóc j elenlé te ese tén (28). 

A beava tkozás átlagos idöta rtama 2 óra (29). A mütét hosszá t 

elsősorban az izom daganat mérete, elhelyezke dése és formája 
befo lyáso lja. A Nyírő Gy ula Kórház, valamint a Dr . W Krü s

mann Fraue nk linik közös anyaga (év i 800 műtét) szerint a mű

tét időtartama önálló göbök esetébe n 30-35 perc, míg 3-5 göb 

esetén 60- 70 perc. 

A laparoszkópos daganate ltávo lítás a hasműtétes beava tkozás 
hoz viszo nyítva keveseb b vérzésse l j ár. A hasü reg gázfeltö lté

se mega kadályozza a méhfali haj szá l- és gyűjtőerekből eredő 

vérzés t, a laparoszkó p lencséjé nek nagy ítása ped ig a szöve tek 

finomabb szé tvá lasztását tesz i lehetővé, megkö nnyítve a daga

natot táp láló erek megfelelő ellátását (27) . A műtét alatti vér
zés mértéké t a méhizomdaga nat köré fecske ndezett érössze hú

zó szerek is csökkent ik (27). 

Az esetlegese n kialakuló - a műtétek utáni ellenőrzésen felfede
zett - véröm leny ellátása nem szokott nehézsége t okoz ni. Ultra

hangos köve tésse l állapí thatjuk meg a vérö mleny növe kedést, 
illetve a fe lszívódás és a hegese dés elmaradását . Ebben az eset

ben a vérö mlenyt cé lzottan megpu ngálhatjuk és leszív hatj uk. 

Szintén másod ik beavat kozá s szük séges, am ikor több izomgöb 

együ ttes előfordulása miatt, mind en számottevő göbö t egy ülés
ben nem lehet eltávo lítani. Ebben az esetben, az első ülésben az 

egymás tól távo l elhelyezkedő göbö ket vessz ük ki, a többit 3 hó

nappa l később. 
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Ha a műtét során megnyíl ik a méh ürege vagy azt megnyitjuk, 

a műtét alat t egy alkalommal adjunk antib iotikumot. Ilye n ese

tekben - a későbbi szülésze ti szövődmények elkerülése érde
kében - célszerű a 3 hónapos gyógyu lási idő betartása; fogam

zás csak ezután javaso lt. 

A laparoszkó pos daganateltávo lítás után kisebb a műtéti fájd a

lom, gyorsab b a felépü lés és röv idebb a kórház i tartózko dás i idő 

(80). Úgy tűnik, hogy a hastükrözést követően az összenövések 
kialakulása is ritkább (27). A daganat eltávo lítása után szokvá

nyosa n végze tt ún. ,,második betekintő laparoszkó pia" eredmé

nye it elemző, visszatekintő tanulm ányok szerint a hastükrözés i 

módszert követően az esetek 5 1, 1 %-á ban, míg a hasműtétek 

után az esetek 89,6%-á ban jönne k létre össze növések (29) . 

Az izomdaga natok kiúju lásának aránya laparosz kópos műtéte

ket követően gyakori bb (8 1-84). Az eljá rás során ugya nis nincs 

lehetőség a méh áttap intására, így a k ics i, a méh felszínét nem 
torz ító myomák könnyen ész revétle nek mara dhatna k (27). 

A LAPAROSZKÓPOS MYOMECTOMIÁT KÖVETŐ FOGAMZÁSI, SZÜLl'.SZE

TI EREDMÉNYEK Számos esettan ulmány kész ült a hastükrözéses 

beavat kozás eredm ényességének meg ítélésére. A fogamzási 

gyakoriság e tanulmányokban 20-7 1 % közö tt sze repel. A na

gyob b esetszá mot feldo lgozó vizsgá latok szer int a műtött asz
szonyok 45%-a lesz állapotos (9). 

A hasműtétes és hastükrözéses beava tkozás ok eredmé nyességé t 
eddig egyetlen, Serrachioli és munkatár sai (40) á lta l végzett , az 

előbbiekben már je llemzett, előretekintő, vélet len besoro lásos 

tanu lmány hasonlít otta össze. A két csoportban nem mutatko
zott szign ifikáns kü lönbség a fogamzáso k (53 ,6, illetve 55,9%), 

a vetélések (20, illetve 12,1 %) , a koras zülések (5, illetve 7,4%), 
a hüvelyi szülések (35 , illetve 22,2%) és a csá szármetszések 

(65, illetve 77,8%) arányában. Méhrepe dés az egy ik csopo rtban 

sem fordult elő. 

Campo és munkatársa i (85) 41 méhfali vagy méhfe lszíni myo
más betege t vizsgá ltak. Közül ük 19-nél has i műtét, 22-nél la

paroszkópia történt. A vizsgá lat ere dm énye i alapjá n a szerzők 

arra a követ keztetésre ju tottak, hogy a későbbi fogamzá si ered
ménye k fiatalabb életkor, a mé hfalban el helyezkedő myo ma és 

laparoszkópos beava tkozás eseté n jo bbak. 

MEGBESZÉLÉS A myoma az ivarérett életkorban gyako ri beteg 

ség. Meddőség, illetve sikerte len szü lészeti események hátte ré
ben gyakran kimutatható a méhfa lban izom daga nat . A meddő 
nők hozzávetőlegesen 50%-a fogan a daganat eltávolítását kö

vetően . A műtét időpontjának megterve zésekor célszerű figye 

lembe venn i, hogy a betegek legnagyobb része a myomec
tomiát követő első évbe n lesz állapoto s. Meddő betegek ese té

ben a méhnyá lkahártya alatti, a méh üregé t torz ító méhfa li, az 

5 cm-nél nagyob b , valamint a többszörös izomdagana tok mű

téti java llatot je lentenek. A nyá lkahártya alatt i myomákat hisz
teroszkóppal, a méhfa li és méhfe lsz ínieket hasműtéttel vagy 
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hastükrö zésse l távolí thatj uk el. Laparoszkóppal legjobba n a 
2-3 db, 5-10 cm-es myoma műthető. A laparos zkópos műtéti 

beavatkozás kevesebb vérzésse l és sebészeti szövődménnyel , 

kisebb fájdalomma l és gyorsabb felgyógyu lássa l j ár. Mindezek 
alapján napjainkban a laparoszkópo s myomec tom ia megfelelő

en vá logatott esetekbe n elfogadott , és egyre gyakrabban alkal
mazott vá ltoza ta a méhizomdaganat hasműtéttel végzett eltá
volításának. 
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