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ÖSSZEFOGLALÁS Az endometriosis keze lésében a korszerű mű
téti laparoszkóp iát, illetve a CO2-lézeres videolaparoszkóp iát 
egyre szélesebb körben alkalmazzá k. A vizsgálatok eredmé
nyei azt bizonyítják, hogy a laparoszkópos sebészet, kűlönösen 

a lézeres laparosz kópia hatéko ny módszer a fájdalommal j áró 
endomet riosis és a következ ményes fogamzás i nehézség keze
lésében , illetve az endometr ioticus tömlő kiújulásának megelő

zésébe n. Lézerlaparosz kóp ia segítségéve l az adhéz ió képződés 
mértéke csökkenthető, és a a műtét utáni fogamzás i gyakor iság 
is meghaladta a laparotomia során tapasztalt arányt. Így a leg
komp likáltabb endometrios is esetek, mint pl. a rectovag inális 
septumon, a gastrointest inalis rendszeren és a húgyuti szerve
ken kialaku ló endometr iosis is kezelhető endoszkópos úton, ta
paszta lt operatív laparaszkó pos sebész álta l. 

Kulcsszavak endometr ios is, sebészi keze lés, laparoszkóp ia, 
hastükrözés 

BEVEZETÉS Endome triosisnak azt a betegsége t nevezzük, amely
nek során a méhnyálkahártya strómája és mirigye i a méh üre
gén kívü l helyezked nek el, és a női szervezet hormonális vál
tozásainak megfelelően viselkednek. A je lenlegi ismeretek sze
rint az endometriosist a méhkürtökö n kijutó méhnyálkahártya 
sejtek, a coe loma hám átalakulás (metaplasia), immunhi ány, il
letve vér- és nyirokerek általi szóródás okozha tja. A tünetek 
többnyire ciklustól függőek, de előfordulhat ettől teljesen füg
get len alhasi, kismedencei fájdalom, függeléktáji nyomásér
zés, fájdalmas havivérzés, a nemi kapcso lat zavara (dyspareu
nia) és fogamzás i nehézség (subfertilitás). A legtöbb eset kóris
méjének felállítása hastükrözés (laparoszkóp ia) során történik. 
Csak néhány megje lenés i forma az, amely műtét nélkűl is fel
ismerhető. Az endometriosis több millió nőt érint világsze rte. 
Bár tudományo s közlemények ezrei láttak napv ilágot az endo-
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metr iosis témakörében, a betegség tényleges előfordulásának 

mértéke nem ismert. Tünetmentes betegek esetében az előfor
dulás 2-22% között van, attól függően, hogy milyen kór ismé
zési elvek alapjá n történik a besoro lás (1 ). Azo n betegek köré
ben, akik alhasi fájdalomról, illetve meddőségről számolnak 
be, az endometr iosis előfordulása gyakori, 20%-tól akár 80-
90%-ig terjedhet. Donnez és Nisolle (2) egy ik munkájá ban ki
tér arra, hogy az endometriosisban szenvedő nők 50%-a fo
gamzási nehézség ben szenved, míg a meddő nők 30%-ánál 
mutatható ki endometriosis. 

AZ ENDOMETRIOSIS TÜNETEI Az endometriosis tünettana nagy 
változa tosságot mu tat. Nemzetközi felmé rés szerint az 
endometr iosisban szenvedő nő átlagosan 7 év alatt 5 orvosná l 
je lenik meg, mire betegsége felismerésre kerül. A ,je llegze tes" 
tüneteket a /. tábláza tban mutatjuk be. 

1. táblázat. Endometrios is tünettana az elhelyezkedése szerint 

Elhelyezkedés 

Női nemi szerve k 

Gyo mor-bélrendszer 

Húgyszervek 

Sebész i hegek 

Tüdő 

Tünetek 

Fáj dalmas vérés (dysmenorrhoea), 
alhasi-, kismedencei fájdalom, 
házaséletzavar (dyspareunia), 
meddőség (infenilit ás), 
rendellenes havivérzés, 
csokoládétömlő (endometrioma ), 
csavarodás /repe dés, 
derék/keresztcsonti fájdalom , 

Szakaszos bélfájdalom (tenesmus) / 
véres széklet (mclaena), 
hasmenés , 
vastagbél-elzáródás , 

Szakaszos vérvizelés/fájdalom 
húgycsőclzáródás, 

Szakaszos fájdalom és vérzés, 

Szakaszosan fellépő vérköpés 
(haemopt osis). 

A tapasztalato k azt mutatják, hogy a tünetek erőssége nem fel
tétlenül arányos a betegség előrehaladtával. Nagyo n gyakran 
látható, hogy erős fájd almakró l beszámo ló betegek kismeden
céjében - a rendk ívül jó laparoszkópos nagyítás ellenére - alig 
találunk endometriosisos elváltozást, máskor viszont a hüvely-

Nőgyógyászati Onkológia 2005; l 0: l 54-163 



végbél-sövé ny, diónyi nagyság ú endometriosisa mellet1 a be
teg csaknem panaszmentes. A 2. táblázat a tünetek megoszlási 
gyakoriságá t mutatja . 

2. táblázat. Az endometriosis leggyako ribb tüneteinek gya korisága (3) 

Tünetek 

Fájdalmas havivé rzés 
Medencei fáj dalom 
Meddőség 
Fájdalmas házasélet 
Vérzé szavarok 
Fájda lmas /vér es vi7elés (snkaszos) 
Fájdalmas székelés ( szakaszos) 
Végbél vérLés (szakas zos) 

Előfordulási gyako riság (%) 

60-80 
30- 50 
30---40 
25-40 
10-20 
1-2 
1- 2 

0,1- 1 

Az endometriosisos beteg leggyakoribb panasza a fájdalom, 

amelyet nehéz pontosa n értékelni akkor, amikor a betegünk he
tente-havonta jön színesebbnél színesebb alhasi élményekkel. 
A fájd alom tényszerűbb értelmezésé re szokták alkalmazni a 
,,Mankoski-fájd alomskálát", melyet a 3. táblázat ismertet. 

3. táblázat. Mankos ki-fáj dalom skála 

Pont- Megha tározás 
érték 

0 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Fájdalommentes 

Nagyo n kis mértékű kellemet len 
fájd alom - eseten kénti erősebb 
szúró fáj dalom 
Enyhe fájdal om - esetenkén ti 
erősebb szú ró fájdalom. 
A fájdalom mértéke már zavaró. 

A fáj dalom mérték e elviselhető, 

ha elmélyü l a munkában , de zavaró. 
A fájdalom 30 percné l tovább nem 
hagyha tó figyelmen kívül. 
A fájdalomérz et áll andós ul, 
de tud do lgozn i és társaság i 
élete t élni. 
Nehé z másra figyelni , m int a 
fájdal omra , amely zavarja 
az a lvásban. 
A min de nn api felada toka t né mi 
erőfeszítésse l még el tudja látni. 
A fizika i tevé keny sége 
jelentősen akadá lyoztato tt. 
Ol vasn i és társal og ni is csak 
erőfeszítés árán tud. 
Al uszéko nyság és szédülés 
lép fel a fájdalom 
követ kezmén yeké nt. 
Bes zédképte len . 
Ellenőrizetlenül k iabál 
vagy nyö szörö g -
maj dnem önkív ületben. 
Eszméletlen állapo t 
a fáj da lomtól. 

Nincs szükség 
gyógyszeres keze lésre. 

Ni ncs szükség 
gyógyszeres keze lésre. 

incs szüksé g 
gyógyszeres keze lésre . 
Enyhe fájda lomcs illapító 
hatá sos . 
Enyhe fájda lomcs illapítók 
hatásosak 3-4 órá n át. 
Enyhe fájdalomcs illapítók 
hatásosak 3-4 ó rán át. 
Erősebb fáj dalomcs illapítók 
eny hítik a tüne teket 
3-4 órán át. 
Az erősebb fájdalo m
csi llapítók csak részlegesen 
hatá sosak . 
A legerősebb fáj da lom
csillap ítók hatnak. 
Az erősebb fájda lom
csilla pítók a lig-alig 
hatá sosak . 
A legerősebb fájdalom 
cs illapítók enyhí tik 
a fájda lmat 3-4 ó rán át. 

A legerősebb fáj da lom
csilla pítók csak részlegese n 
ha tásosa k. 

A legerősebb fájda lom
csi llapítók csa k rész legesen 
hatá sosak. 

AZ. ENDO M ETRIOSIS KÓ RISMÉZÉSE Az endometriosis felismerése 
mind ig komoly feladat elé állítja a szake mbert. A betegség szá
mos megje lenési formája nem észlelhető képalkotó vagy klin i-
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Az endometrios is korszeríi míitéti kezelése 

kai v izsgálattal. Folyamatos kutatások ellenére a mai napig 
sem sikerült a betegség kimutatására megfelelő érzékenységű 

és megbízható labor vizsgálati módszert kidolgozni. Nemzet
közi tanulmányok nagyon sokat foglalkoznak a legmegfe le
lőbb biokémiai jelzők felfedezéséve l, de sajnos ez még nem áll 
a rendelkezésünkre. 

Az alábbiakban felsoroljuk az endometriosisnak azokat a for
máit, melyek diagnosztikája műtéti beav atkozás nélkül mego l

dott: 

Amennyiben ultrahangvizsgá lat1al a petefészekben hóesés 
szerű, különálló folyadékképletet látunk és a betegnek j el
legze tes tünetei vannak, érdemes legelőször endometrio
mára gondolni. Elkülönítés szempontbó l a sárgatesttömlő 

(corpus luteum cysta) és a dermoidtömlő elkülöníté se je 
lenthet nehézsége t, bár az esetek nagy részében az endomet
rioma a Douglas-üregben kötötten, környeze téhez rögz ítet
ten helyezkedik el, ellentétben a dermoidtömlővel, mely 
mozgatható képletként tapintható. 

A legegyszerűbb kétkezes nőgyógyászati vizsgá lat során, ha 
a Douglas-üreg mélyén, a hüvely- végbél-sövé ny területén 
vagy a méh-keresztcsonti (sacrou terin) szalagok nak megfe
lelően fájda lmas csomót, hegese dést tap intunk - amely eset
leg nyomásra még a végbél felé is kisugárzik - és a beteg az 
endometriosis j ellegze tes tüneteiről panaszkodik, szintén 
gondoljunk a Douglas-üreg endome trioticus hegesedésére . 

A méh előrehaladt adenomyosisa, korszerű ultrahangkészü
lékkel végzett hüvelyi vizsgá lattal szintén valószínűsíthető, 

bár nehézség et okozhat a méhizomdaganat (myo ma) elkülö
nítése, különösen, ha a beteg GnRH-analóg keze lésben ré
szesült. Ebben az esetben a szövethatárok még elmosódot
tabbakká válhatnak. 

A hólyag endom etriosisának felismerésében a je llegze tes 
kórelőzmény, a telt hólyag mellen végzet1 hüve lyi ultra
hangv izsgá lat és a hólyagtükrözés lehe t a segítségünkre. 

A kórisme felállításának - és a betegség keze lésének - legjobb 
módja azonban mégis a közvetle n megtekintés, medencetükrö
zés (pelviszkópia). Az elj árás olyan lehetőséget ad a kezünkb e, 
melynek segítségéve l nemcsak látni tudw1k, de a kismedencé
ben elhelyezkedő betegsége t keze lhetj ük is . A műtét utáni szö
vettani feldolgozás pedig alátámaszthatja a gyako rlott sebész 
által felvetett diagnóz ist. 

AZ. END OM ETRIOSIS M EGJELEN ÉSI FO RMÁ I A leggyakrabban elő

forduló elváltozások : a hashártya felszínén lévő foltok/cso mók 
(léziók), a petefésze k felszíni felrakódásai, illetve csokoládé
tömlő i (endometriomái), a méhfal-endometrios is (adenomyo
sis), a végbél mellett i (para rectalis) tér és a hüve ly- végbél
sövény endometrioticus/adenomyot icus kötőszövetes átalaku
lása. Mélyre te1jedő endometriosis ritkábban fordul elő, és las-
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Kabdebo 0. és munkat ársai 

san alakul ki. Endometrio sis leggyakrabban a hashártya kisme
dencei szakaszán, a petefészekárokban (fossa ovar icában) , a 
méh-keresztc sonti szalagokon - különösen a balo ldalon - , il
letve a Doug las-üreg terület én fordu l elő (4). A 4. táblázatban 
a betegség kismedencei megje lenési fonnáinak előfordulás i 

gyako riságát mutatjuk be. 

4. táblázat. Kismedencei endome triosis elhelyezkedési formái (5) 

Elhelyezkedés 

Méh-keres ztcsonti sza lag ( ligamen tum sacro uterinum) 
Petefészek 

felületes 

mély (csokoládétömlő, endometrio ma) 
Petef észckárok (fossa ovarica) 
Hólyag-méh-redő (plica ves icouterina) 

Dougla s-üreg 

Széle s méhs zalag (ligamentum latum) 
Belek 
Függelékek 

méhkürtfodor (mesosalpingx ) 

salpingiti s isthmica nodosa 
Méhfa l (adenomyosi s) 

Gyako riság 

63,0 % 

56,0 % 
19,5 % 
32,5 % 
2 1,5 % 
18,5 % 
7,5 % 

5,0 % 

4,5 % 
3,0 % 
4,5 % 

A kismede ncében az endometriosis megje lenési formá i nagy 
valószínűséggel összefüggnek a betegség előrehaladásával. 

Kezdetben csupán a hashártya felszíne vá ltozik meg , színező
dik el; a korai stádium jele a hemosiderin foltok megjelenése 
a hashárt ya felszínén (vö rös hashártya -endometrio sis). Az 
1. ábra a Douglas-üreg hashártyáján ak kiterjedt endometrioti 
cus besziírtségét mutatja. 

/. ábra. A hashártya-endometriosis fehér, fekete és vörös formája (saját anya

gunk) 

A Nisolle és munkatársai (6) által végzett szövettan i vizsgá la
tok eredm ényei azt bizo nyítják, hogy a szabályos méhnyálka
hártya és a vörös hashártya-csomók hasonló szövet i felépítésű
ek, illetve , hogy a vörös fe lrakódások olyan méhnyálkahártya 
sejtekből állnak , ame lyek röv id ideje j utottak ki a méhüregből 

és tapadtak meg a hashártyán. A vörös elvá ltozáso k mindig a 
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hashártya felszínén tapadnak, szövettan ilag egy vékony kötő
szövetrétegből állnak , amelyet egy vékony hashártya hámszö
vet (mesothelium) réteg borít. Szintén Nisolle és mtsai (6) bi
zonyították a köze lmúltban, hogy a vörös csomók az endomet
riosis nagyon aktív szakaszának megnyi lvánulása i. A havi
vérzés gyu lladást vá lt ki, ame ly során hámosodási folyamat in
dul meg, és a megtapadt méhnyá lkahárt yasej tek beágyazó d
nak. A megtapadt , beágyazó dott menstruáció s szövettönne lék 
okozza az elváltoz ás jell egze tes fekete vagy kékes színét. A 
kórmegállapítás céljábó l végzett hastükrözés során az endomet
riosist gyakran ezek a jelle gze tes fekete vagy kékes felszíni e l
változások igazo lj ák. Laparaszkóppa l történő nagyítás seg ítsé
géve l olyan apróbb endometrios isos elváltozások is felismer 
hetők, amelyeket a has megnyitása során, szabad szem mel nem 
veszünk észre ; így manap ság gyakrabba n sikerü l az endom et
riosist fe lfedezni . 

Ha a gyulladásos folyamat során a méhnyálkahártyasejtek el
pu sztulnak, vagy az endometrioticus elváltozás ére llátása meg
szűni k, a kékes elszíneződés is eltűnik. A megtapadt elválto
zásból csupán egy fehér, kötőszövetes képződmény marad visz
sza (fehér hashártya i endometriosis). Az ilyen fehér elszínező

dések , illetve a sárgás-barná s elváltozások az endometriosis 
későbbi, valószínűleg inaktív stádium ára jellemzőek. 

Az endometriosis szövete k környéké n fellépő hashártya-hege 
sedés szintén je llegzetes je lenség. Egy-egy különálló sziget a 
hegese dés kapcsán torzítja a környező hashártyá t, és az általa 
terme lt és kibocsá tott gyulladá sos faktorok összenövések ki
alaku lásához vezethe tnek. 

Az endom etriosis egy ik jell egze tes formája a mélybe terjedő 

elvá ltozás, melyről akkor beszé lünk , ha a folyama t több mint 
5 mm mélyen hatol be a hashártya felszíne alá. Ezek az elvál 
tozáso k általában nagyon aktívak, és gyakran okoznak alhas i 
fájdalmat. Az ilyen heges, csomós megje lenés i fonn a érinthet i 
a hüvely-vég bél-sövényt , a végbé l melletti tereket, a méh-ke
resztcsont i szalagokat , a húgyvezeté ket és a húgyhó lyagot. A 
mélybe terjedő hólyag-, illetve hüvely- végbél-endometriosis 
kialakulásának egy ik elképze lése szerint a kismedenc ébe kerü
lő méhnyálkahá1tyasej tek megtapadnak a hashártyának arra 
legfogékonyabb részén , illetve a méh előtti és mögötti hashár
tyavájo latban , majd gyu lladásos folyamato t kiváltva , környe
zetükb en hegese dést és összenövéseket alakítanak ki. Másik 
elképzelés a szöve tátalakulásos (metaplasiás) elmélet, amelyet 
az támaszt alá, hogy a mélybe terjedő elváltozások leggyakrab
ban adenomyoticus szövettani képet mut atnak. A mélybe terje
dő endometr iosis leggya koribb velejá rója a hashártya felszínén 
megjelenő fehér hegszöve t, illetve a környező szervekhez kap
cso lódó összenövések (7). 

Mint említettük , az előrehaladt hashá1tya i endometriosis egy ik 
j ellegzetes formája a gyűrött, fekete léz ió. A betegségnek azo n
ban vannak más, nem ennyire kifejezett - legtöbbször nem pig-
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mentált - megje lenési formá i is, melyek gyakrabba n fordu lnak 
elő, mint a fekete elvá ltozáso k. Ilyen típusú áta laku lást először 
1986-ban , Jansen és Russel (7) állapítottak meg a kivágott szö
vetm inta mikroszkopós feldolgozása során. A nem pigmentált 

endome trios isoso k közé a következők tartoznak (8): 

- Fehér, opálos elszíneződések a hashártyán, ame lyek a has
hártya hegesedésének következményei; jó l körülhatáro lha
tó, gyakran megvas tagodott és kiemelkedő foltok . 

Vörös, lángnyelvszerű hashártya-e lváltozások vagy vörös, hó
lyagszerű kinövések , amelyek leggyakrabba n a széles méh

sza lagon , illetve a méh-kere sztcsonti szalagon jelennek meg. 

- Mirigyszerű kinövése k a hashártya felszínén, ame lyek szí
nűket, átlátszóságuka t és állagukat tekintve nagyban hason
lítanak a hysteroszkópo n ke resztül látható nyálkás méhnyá l
kahárty a felszínéhez. 

A petefés zek alatti összenövések vagy a pe tefésze k letapa
dása a fossa ova ricát borító hashártyához elkülönítendő a 
méhkü rt- vagy hashárt yagy ulladást követően kialakult 
összenövésektől. 

- Sárgás-ba rna foltok a hashártyán , ame lyek a „cafe au lait" 
foltokhoz hasonlóak. 

Érdús, pontszerű vérzése kkel (petechiák) tarkított pöttyök a 
hashártyán. Ezek leggyakr abban a hólyagon és a szé les 
méhsza lagon je lentkeznek. 

Az 5. táblázat összegz i a fentebb em lített hashártyai endom et
riosis megje lenési formá it. 

5. táblázat. A hashártyai endo metriosis megje lenési formái (3) 

Szín 

Vörös 

Fekete 

Fehér 

Elvá ltozás 

Vörös lángszerű folt, mir igyes beszűrődés, 

pontszerű vérzések a hashártyán, 

érdús területek. 

Jelle gzetes pontozott fekete foltok. 

Fehér opá losodá s, petefésze k alatt i hegek, 

körkörö s hashártya -hege sedés . 

STÁDIUMBEOSZTÁS Mint a legtöb b vitatott betegség nél, az en
dom etriosisnál is igaz, hogy a betegség meghatároz ása, a kór
kép stádium-besoro lása és a hozzá kapcso lódó kezelés i irány
elvek is folyamato san változnak , állandó témát adva a kong
resszusokon a szakterü letet tevékenye n képviselő résztvevők 

számára. 1996 óta alkalmazzuk az AFS (American Fert ility 
Soc iety) stádiumr endszerét. Természe tesen ennek hibáit és hi
ányossága it is igazo lta a nap i gyako rlat. A következő gyakor
latiasabb beosztás b izonyosa n születendőben van. A 6. táblázat 
az AFS pontrendszerét (AFS- scoring beosztásá t) ismerteti. 
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6. táblázat. Az AFS-pontrendszer 

Endometriosis 

Hashártya 

Petefés zek 

Douglas-üreg 
beszűkülése 

Felüle tes 
Mély 
Jobb 

Ba l 

Összenövések 

Petefészek Jobb 

Méhkürt 

Ba l 

Jobb 

Bal 

Felületes 
Mély 
Felületes 
Mély 

Hártyás 
Köteges 
Hártyás 
Köteges 
Hártyás 
Köteges 
Hártyás 
Köteges 

Az elváltozás nagysága 

<1 cm 

1 
2 
1 
4 
1 
4 

1-3 cm 

2 
4 
2 

16 
2 

16 
Részleges Teljes 

4 40 

>3cm 

4 
6 
4 

20 
4 

20 

Az érintettség nagyság a 

< l/3 1 /3-2/3 >2/3 

1 2 4 
4 8 16 
1 2 4 
4 8 16 
1 2 4 
4* 8* 16 
1 2 4 
4• 8* 16 

• ha a méhkürt rojtos (fimbriali s) vége érint ett , a pontszám 16 

Járulékos endometrios is: 

Kapc solódó elváltozások: 

Ép függelé kek esetén: 

jobb 

Stádium 
1 ( elenyésző) 

11 (enyhe) 
111 (közepes) 
IV (súlyos) 

Ajánlo tt kezelés: 

Kórjós lat: 

bal 

Pontszám 
1-5 
6-15 

16-40 
>40 

MŰTÉTI KEZELÉSI LEHETŐSÉGEK 

Függe lék-elvá ltozáso k esetén: 

jobb bal 

.... ~-:- ..... - - --..... .,.....,.,,:::.:.,,, 

)Á< 
Telj es ponts zám : 

LÉZER ALKALMAZÁSA AZ ENDOMETRIOSIS KEZELÉSÉBEN A léze rké
szülékeket a meddőség sebésze tében az elmúlt két évtizedben 
kezdték el alka lmazni. A 70-es évek végén próbá lták megke
resni azt az eszközt, mely alkalmas kivá ltani az erős hőhatással 

bíró elektrokoagu látort a szövetek szétvá lasztásába n, a vérzés 
cs illapításban. A nőgyógyászati gyakorlatban a CO2-lézert elő

ször Kaplan és mtsai (9) alkalmazták cerv icalis intraepi thelialis 
neopla sia (CIN) felületi keze lésében. A lézerlaparoszkópiát a 
szakmának 1979-ben Clermont-Ferrandban mutatták be ( 10). 
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A lézer alka lmazása sokrétű: használ atával pontosan lehet be
metszéseket végezni, nagy területekre kiterjedő elváltozások 
vaporizálhatók , illetve az elváltozás leválasztásáva l vagy el
pusztítá sával nagy kiterjedésű rendellenes séget lehet oldani és 
eltávolítani. 

A lézer energiája többféleképpen vihető át a szövetbe, úgymint 
a szövettel történő közvetlen kapcsolattal, illetve egy adott tá
volságról, endoszkópon kere sztül vagy kézi eszközök alka lma
zásáva l. 

A lézer alkalmazása a hasi sebészetben más módszerekhez vi
szonyítva jelentős előnyökkel bír ( 4 ): 

- Lézer segítségével a beavatkozás laparoszkóppal elvégezhe
tő, amely egy ún. minimálisan invaz ív módszer. 

- A beavatko zások nagy többsége vértelen, így a műtéti terület 
tisztán és szárazon tartható , még abban az esetben is, ha a 
műtéti terület érellátása jelentős. 

- A műtéti terület környezetében lévő szövetek károsodása el
kerülhető, ezért a műtét utáni fájdalom enyhébb, a szövőd

mények ritkábbak, és az esetleges visszafordíthatatlan káro
sodás kockázata is jelentősen csökkenthető. 

- Lézer segítségéve l lehetőség nyílik olyan elváltozások keze
lésére is, amelyeknek mérete vagy elhelyezkedése nem tesz i 
lehetővé más, j elenleg ismert műtéti eszköz alka lmazását. 

- A lézer alkalmazása nem jelent nagyobb kockázatot szöveti 
károsodás és a műtét utáni összenövé sek kialakulása tekin
tetében, mint bármely más szokványos eljárás . 

A korszerű nőgyógyászati műtéteknél általában a vörös fényt 
kibocsátó CO2-lézert alkalmazzuk ( 11). Ezt a lézersugarat a fo
lyadék nagymértékben elnyeli, aminek következtében a kibo
csátott energia elnyelődik a legfelső néhány sejtnyi vastagságú 
rétegben , ezért a lézernek ezt típusát felületi kezelésre használ
ják. A CO2-lézer alkalmazható a legpontosabban, különösen 
ultrapulse módban , összenövések oldására, illetve az endomet
rioticus lerakódások pontos és biztonságos eltávolítására. 

Ahogy a laparaszkópos sebésze t fejlődött, nyilvánva lóvá vált, 
hogy a módszernek jelentős szerepe van az endometrio sis ke
zelésében. Sokfé le műtéti beavatkozást végeztek már a CO2-
lézerrel laparaszkópon keresztü l a különfé le fogamzási zava
rok megoldására. Korszerű műtéti laparaszkópos módszerek 
terjedtek el, amelyekkel megvalósítható az összenövések léze
res oldása vagy az endometrio sisszigetek vaporizálása, s mára 
már a lézert alkalmazó orvoso k nagy pontossággal el tudják tá
volítani az endometriosist a fogamzásban szerepet já tszó szer
vekről. A 7. táblázatban a hastükrözéses módszer előnyeit és 
hátrányait ismertetjük(!) . 
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7. táblázat. A laparoszkópos sebészet előnyei és hátrányai (1) 

Előnyök 

Vértelen , száraz tiszta műtéti terület 
Finom, pontos műtéti módszer 
Könnyebb a hegszövetek leválasztása 
Könnyebb a szöveti felszín megítélése 
l(jterjeszthető műtéti módszer 

Hátrányok 

Erős füstképződés 
Speciáli s készséget igényel 
Drága eszközök 

A HASHÁRlYA ENDOMETRJOSISÁNAK LAPAROSZKÓPOS KEZELtSE Hasfeltöltés 
céljából célszerű termo-insuftlatort haszná lni, hogy elkerü ljük 
az optika párásodását, mivel a hasűri szervek és az alkalmazott 
műszerek eltérő hőmérsékletűek. A CO2-lézer alkalmazása so
rán az endometriosisos területek vaporizálása visszamara dó 
szenesedést okoz. Ezt elkerülendő, nagy teljesítményű lézerre 
van szükség. Általában 10-20W teljesítménnye l dolgozunk. Az 
endometriosisos beágyazódások kibontására legjobb a folyama
tos tüzelésű üzemmód alkalmazása. Ha a betegség életfontossá
gú szervekre is átterjed, mint pl. a húgyvezeték , a hólyag, vas
tagbél vagy a nagyobb erek, a vapor izáció biztonságosabbá te
hető, ha a hashártya mögött folyadékot fecskendezünk be a 
műtéti területre (aquadissectio és aquaprotect io). Így a mögöt
tes térben lévő folyadék elnyeli a lézersugarat és a vaporizáció 
100-200 µm mélység ig terjed, amellyel jelentősen csökken a 
szövetbeterjedés mértéke. Az endometrios is vaporizálása köz
ben vérbuborékok je lennek meg, majd túrószerű fehér anyag 
képződik, amely már a kötőszöveti (stroma lis) réteg vaporizá
ciójára utal. Miután az endometriosis-elváltozást eltávolí tot
tuk , a hashártya alatti zsír tűnik elő, majd a buborékok megje
lenése j elzi azt, hogy az e lváltozás teljesen vaporizálódott . A 
CO2-lézer - ahogy már említettük - elnyelődik a vízben, és mi
vel a zsírszövet vizet tartalmaz , a lézer az endometri osis te ljes 
vaporizá lása után sem hatol mélyre (12). Ha bepiszkolódik az 
optika, azt nem ajánlatos a mosó-sz ívó rendszerre l tisztítan i, 
mert az ott maradó vízcsepp eltéríti a lézersugarat. 

A hashártyai endometrio sis lézerkezeléséről több tanulmány is 
megjelent. Sutton és munkatársai (13) 228 beteget követtek 5 
éven át, és azt találták , hogy 187 betegből 126-nak (70%) szűn

tek meg a fájdalmai , 56 meddő betegből 45 (80%) lett állapo
tos. Sutton és munkatársai (14) egy másik tanulmányukban 
egy előretekintő, véletlen besorolásos, kettős vak, ellenőrzött 
vizsgálatró l számoltak be. A tanulmány célja az volt, hogy 
megvizsgálják a laparaszkópos lézersebészet hatékonyságát a 
fájdalommal jár ó kismedencei endometr iosis kezelésében, il
letve, hogy az a nem kezelt betegekné l (összehasonlító cso
port) megfigyeljék a betegség természetes lefo lyását egy má
sodik betekintő hastükrözésse l. A lézerkezelés során minden 
látható endometriosisfo ltot vaporizáltak, az összenö véseket ol
dották, és a méh beidegzését CO2- vagy KTP-lézerrel átvágták. 
A tanulmányba 74 nőt vontak be, és a laparaszkópia során vé
letlenszerűen sorolták be a betegeket a lézeres, illetve az ellen
őrző csoportba. 63 beteget követ tek 6 hónapon keresztül (32 
lézeres és 3 1 nem kezelt). 6 hónap elteltével a lézeres betegek 
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62 ,5%-a szá molt be tartó s fájdalomcsökkenésről, míg a nem 

keze lt betegeknek csupán 22,6%-a nyilatkozta , hogy javu lt az 

állapota; a különbség statisztikai lag sz ignifikáns. Az 1 éves után

követ ésnél a vizsgá lt betege k 90%-áná l je lentkezett a fájda lom 

enyhülése. A tünetes betege k mind egy ikéné l újabb laparo szkó 

piát végez tek , ahol azt ta lálták, hogy a be tege k 29%-áná l a be

tegség előrehaladt, má sik 29% -ánál visszafejlődést mutatott és 

42 % esetében az endometrio sis mért éke nem változo tt. Azok

ná l a betege kn él, akiknél má sodik hastükrö zés is tört ént, elvé

gezté k a lézerkezelést. A 6 hónapos utánkövet és során eze knek 

a betege knek 7 1 %-a számolt be a tünet ek enyhüléséről. A sze r

zők azt a köv etke ztetést vonták le, hogy a léze rlaparo szkópia 

jól alkalmazható a fájdalommal járó endometriosis kezelésé

ben , a betegek több ségé né l a tünetek enyhü lése a bea va tkozás t 

követően I év mú lva is továb b folytatód ik. A keze let len fájda

lomma l jár ó endometrio s is a betegek többségéné l tovább rom

lik vagy változatlan marad. Jones és munkatársai ( 15) lézerla

paro szkópiá val keze lt be tege k hosszú távú köve tésé nek tapa sz

ta lata iról számo ltak be. A megfigye lések azt mutatták , hogy a 

betegek 55,3%-á nál a tünetek enyhü lése kiel égítő volt. 

Ez ekben a korai tanulmá nyokban tá rgya lt esetekben az endo

metriosis sebészi kezelésére álta lában LUNA-t (Laparoscopic 

Uterine Nerve Ab lation) vagy PSN-t (presacra lis neurect omiát) 

is a lka lm azta k. Wilson és társai ( 16) kész ítettek egy áttekintést 

2000-ben annak cé ljából , hogy me gíté ljé k a kismedencei ideg

pá lyák átvá gásá nak hatékon yságá t az elsődleges és má sodla

gos fájda lmas hav ivérzés keze lésébe n, és hogy me ghatároz zák 
a leghat ékon yabb sebész i mego ldást. Az áttekintésbe 6 vé let len 

bevá lasztásos, ellenőrzött vizsgá latot vontak be . Az eredmé

nyek azt mutatták , hogy a méh idegek átvágásának (LUNA) ki

egészítő alkalm azása a sebész i kezelés eredm ényeit nem javí

totta . 

A PETEFÉSZEKENDOMETRJOSIS WAROSZKÓPOS KEZELÉSE A petefészkek endo

metriosisának laparasz kópos kezeléséről először 15-20 éve 

számoltak be ( 17-19) . Az endometri omák sebész i keze lésében 

alkalmazható laparo szkópo s módszer tekintetében azonban a 

szakma i vélemények megosz lanak (20). Két fő irányzat létez ik: 

az első szer int a tömlőt tokjáva l együtt te ljesen ki kell hámo z

ni (str ippin g out) , a második sze rint a tömlőn ny ílást (ablako t) 

ke ll készíten i, és a tömlő be lfelületé t vapor izá lással elpusztíta

ni . A c iszta kihámo zása összenövések képződésével j árhat 

(21 ), és a petefészek szövet i állománya is sér ülhet (22) , aminek 

köve tkezményeként idült fájda lom léphet fel, időelőtti meno

pausa a lakulhat ki , és a megterm éke nyül és is akadá lyozo tt le

het (23) . loh és társai (24) kimut atták, hogy a pet efésze ktöm

lő laparo szkóp os eltávolítását követően a tüszők növe kedé se, 

éré se természete s és clom iphene-nel serkentett ciklusok ese 

tén, a 35 év alatt i nők körében csö kkent. Hemmings és mun
katársai (25) a tömlőfal koag ulác iójá val keze lt bete gekné l ta

pasztalt - a tömlő-eltávolításhoz viszo nyít ott - gyo rsabb fo
gam zás t és gyakoribb megte rmék enyü lést azza l magya rázták, 

hogy a p etef észe k-á llomány károso dásá nak kocká zata ki seb b. 

Azt azo nban tudnunk kell, hogy a koa gulációva l e lpusztított , 
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de bent hagyott töm lőfalban a sej tek hormonhatásra szinte biz

tos, hogy újra é letre ke lnek , és a csokoládétömlő me gint kiala

kul. Saját anyagunkban, 2003-ban 30 olyan esetet ta lá ltunk , 

ahol az endom etriomát lesz ívtuk vagy megnyitottuk. ; ,,ablakot" 

kész ítettünk . 3 hónapon be lül 29 ese tben a tömlő újra kialakult. 

A tömlő kihámo zása során az endometriosist képező tömlőfal 

teljes eltávo lításra kerü l. Ha megfelelő móds zert a lka lmazunk 

- a petefé szket nem megkisebbítjük , hanem csak a töm lőt há

mozzuk ki, majd a sebszé leket öltésekkel egyesítjük - az ép 

petefésze k-á llomány nem károsodik, összenövések elvétve ke
letkeznek, és a tüszőnövekedés, -érés lehetősége sem szenve d 

csorbát. A 2. és 3. ábrán egy je llegzetes csokoládétömlő és a 

műtét utáni össze növések megelőzése miatt végzett petefé

szek-felfüggesztés (ovar ium suspens io) látható. 

3. ábra. Petefészek-felfüggesztés (saját anyagunk) 

A ~G BÉL-HÜVELY-SÖ~ NY ENDOMETRIOSISÁNAI< WAROSZKÓPOS KEZELÉSE A 

végbé l- hü ve ly-sövé ny i endometr iosis esetéb en a Doug las

üregbe n kiterjedt össze növése k talá lhatók, amely miatt álta lá

ban megszűnik az üreg alsó része, és a méhn yak vagy a méh al

só szakasza összenő a vég bélle l. A méhnyak és a méh szöveté

ben, illetve nagy valószínűséggel a végbé l mellső falán mirigy 

daga nat (adenoma) keletkez ik. A 4. ábrán a végbél- hüvely -sö

vény endom etrio sisát mutatjuk be saját anyagunkból. 
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sisa (saját anyagu11k) 

A betegségge l összefüggő meddőség miatti vagy a tenn ékeny
ség megőrzése céljábó l történő helyreállító sebész i kezelés elvé
gezhető hasműtéttel , mikrosebészeti úton vagy laparoszkóppal a 
beavatkozá st végző orvos gyakorlottságától függően. A Doug
las-üregre kiterjedő mély, kötőszövetes (fíbrotiku s) és dudoros 
endometriosis keze lése során ki kell metszeni a heges szövetet 
a hüve ly hátsó falából, a végbélből, a méhnyak hátsó falából és 

a sacrouterin sza lagbó l. A sebészi módszerek folyamatosan 
változnak , fej lődnek, az azonban mindegyikben közös, hogy a 
végbél mellső falát leválasztják a hüvely hátsó faláról, majd az 
endometr iosist kimet szik vagy elpusztítják az adott területen 
(26). A szakiroda lomban beszámolnak ollóva l történő kimet
szésről vagy modulálatlan áramú elektro sebészeti megoldásról 
(27-28), de alka lmaznak ultrahangos vágó készülékeket (29) és 
CO2-lézert (30) is. 

A CO2-lézeres műtét a következőképpen történik: a Dougl as
üreget borító hashártyát megnyitjuk az endometriosi sos elvá l
tozás és a végbél közö tt. Ezt követően szabaddá kell tenni a 

5. ábra. A végbél melletti szövetek szétválasztása (pararectalis dissectio) lé

zerrel (saját anyagunk) 
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végbél mellső falát a végbé l- hüvely-sövé ny laza szövetétől , 

majd a látható és tapintható mély fíbrotiku s endometr ios ist ki 
kell mets zeni vagy vaporizá lással elpusztítani. Ez a módszer 
még akkor is alka lmazható, amikor a betegség a vég bél mellső 
izom falába is beterjed. Ezután a leválasztást CO2-léze rrel foly
tatjuk óvatosan , amíg a végbél teljesen szabaddá nem válik, és 
az endometr ios is jó l látható lesz . A végbél falán lévő kötőszö

vetes heg kimetszését csak akkor végezzük el, amikor a végbe

let már teljese n szabaddá tettük (5., 6. ábra). 

6. ábra. A végbél- hüvely-sövény részleges eltávolítása (saját anyagunk) 

A végbél nyálkahártyája ritkán érintett , ezért - megfelelő kész
ségge l - az érint ett izomréteg a nyálkahártyáró l levá lasztható. 
Ezt követően azonban ajánlott a külső, ép izomré teget öltések
kel egyes íteni (31 ). Mély endometriosis esetében a hüvely fala 
is többé-kevésbé beszűrt, amié rt a hüvely egy részének kim et
szésé re is szükség lehet. A mütétet ilyenkor úgy végezzük, 
hogy nemcsak az összes látható elvá ltozást vágjuk ki, hanem a 
hüvely nyálkahártyáját is úgy, hogy a kimetszett rész nek leg
alább 0,5 cm-es ép széle legye n. A hüvelyfalat teljes mélységé
ben érintő endometriosist laparo szkóppal vagy a hüve lyen ke
resztü l telj es égészébe n, azaz a hüvelyfa llal együ tt kell kivág 
ni (en block resectio) . A mellső végbélfal fedése a méh-ke
resztcsonti szalago k és az oldal só - a végbél melletti tere t fedő 
- hashártya össze húzásá val történik a középvona l mentén (26). 

Mint említettük , a végbél telj es falvastagságá t, így a nyálka
hártyáját is érintő endom etriosis ritkán fordul elő. Ilyen esetek
ben a műtét előtt végze tt végbé ltükrözésse l a végbé l beszükü
lését és az endomet riosis okozta előboltosulását lehet látni. 
Bélrendszeri tüneteket is okozó endometr ios is esetében célsze 
rű a havivérzés alatt végez ni a végbéltükr özés t. A mütétre bél
előkészítés után kerülj ön sor, mert a végbé lcsonkolás (rectum 
resectio) nagy valószínűséggel nem kerülhető el. Megfelelően 

felkészült közpo ntokban ez a műtéti megoldás is elvégezhető 

laparoszkópp al. 

A HÜGYVEZITTK (URETER) ENDOMETRIOSISA- A HÜVELY-VÉGBÉLI ADENOMYOSIS SZÖ

VŐDMÉNYE Az ureter endometriosisa viszonylag ritka, az endo
metriosissal küszködő betegek nek csupán 0,08-1 %-ánál fordul 
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elő. Növe li az előfordulását a hüvely-végbél közötti sövény és 
a méh-keresztcso nti sza lag endometriosisa, mert a húgvezeté
ket érintő elvá ltozás általában a lefedett Douglas-üregből kiin
dulva j elenik meg. Két formáját különítj ük el: a külső és a bel
ső húgyveze téki-endometriosis t. A belsőt - amely nagyon ritka 
- a húgyveze ték falában található méhnyálkahártya-miri gyek 
jellemz ik. A külsőt valami lyen külső ráterjedés idézi el ő, és jó
val gyakoribb az előzőnél. A húgyveze ték az endometriosis mi
att beszü kül, ami a veseműködés fokozatos romlásához, lassú 
megszűnéséhez veze t (2) . 

A szakirod alomban az ureterendometriosis sikeres kezelésé re 

gyógysze res (proges tin vagy danazo l) (32-33) és konzervatív 
sebész i kezelést is javaso lnak. Az utóbb ival a húgyveze ték el
záródását szüntetik meg, és az endometriosist távolítjá k el. 
1996-ba n Nezhat és munkatársai (34) írták le a húgyvezetéke t 

Az endometriosis korszerű műtéti keze lése 

befogó összenövése k laparoszkó ppal történő oldását (uretero ly- 7. ábra. A hólyag-méh-redő (plica vesicouter ina) endometriosisának lézeres 

sist), és nemrég iben ők számoltak be a húgyveze ték falába ter- vaporizációja 

jedő endometriosis hastükr özésse l történő kezelésérő l is, 
amelynek során a csonkított húgyveze téket a „ves icopsoas
hitch" módszerrel feszü lésmentesen tudták a hólyagba száj az
tatni . Így mostanra az olyan korszerü módszerek, mint a lapa
roszkó pos uretero lys is és a húgyveze téki adenomyos is eltávolí
tása is szerepel a sebész i keze lés i módszerek között. Húgyveze
téki endometriosis gyanúj a ese tén célszerü uréterkatétert hasz-
nálni. 

A HÓLYAG ENDOMETRJOSISA A hólyag endometriosisa viszonylag rit
ka, az összes endometriosis ese tnek csupán 1 %-ában fordul 
elő. A szak iroda lom szerint két je llegze tes formája létez ik. El
sődleges hólyag endometriosist o lyan nőknél találtak, akiknek 
nem volt méhmütétj ük. Az orvos i beava tkozásra visszaveze t

hető (iatrogé n) vagy más néven másodlagos hólyag endomet
riosis leggyakrab ban császá rmetszés t követően alakul ki (35) . 
Bár a tünetek gyógysze rekkel jó l enyhíthetők, a keze lés abba
hagyása után gyo rsan visszatérő zavaró húgyú ti panaszok mi
att mütéti kezelésre van szűkség. Mostaná ig a szakirodalom 
alapjá n a rész leges hólyag-e ltávo lítás (parc iális cys tectomia 
vagy segmentális hólyag resec tio) volt a választa ndó beava tko
zás . Donn ez és munkatársainak (36) vizsgá lata i azt igazo lták, 
hogy az ún. elsődleges hólyag-endomet riosist egy hashártya 
mögö tti endometr ioticus csomó nak kell tekint eni, amelynek a 
hólyagfa lról laparo szkóppal történő levá lasz tását ( extramu s
cu láris resec tioj át) j ava soljá k elvégez ni. Ritka forma a hólyag
ba betörő elsődleges ade nomyos is, amelyet a fentiekben ismer
tetett mütéttel kell keze lni. A 7. ábrán a hólyag-méh-redő (pli
ca vesicouterina) endomet riosisának j ellegzetes megje lenés i 
formáját mutatjuk be. 

AZ ENDOMETRIOSIS ÉS A MEDDŐSÉG Minth ogy a meddő nők 
30%-ánál a hátté rben endometriosis található, és az endo met
riosisos betegek 50%-a fogamzási nehézségge l küzd, a követ
kezőkben azt tárgya ljuk, hogy az endometriosis miként befo
lyásolja a fogamzás i képessége t. 
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A meddőség kialakulásának lehetséges formái az 1-11. stádiumú 
endometrios is ese teiben (23) : 

Petefészek-míiködés 
- Honnonáli s zavarok 

- tüszőrepedés gát lása (anovuláció) 
- a tüszők tartós megmaradása (folliculu s persistens) 

- A prolaktinképződés fokozása 
- Prosztagland in F2 okozta sárgates toldás (luteo lysis) 
- Petesej térés i zavar 

Méhkürtműködés 

- A künfa l izomzatána k és/vagy csillószőrös hámsej tjeinek 
mozgászavara (prosz taglandin hatás) 

Közösülés fom1ája, gyakor isága 
- Fájdalmas közösülés (dyspa reunia), ritkább nemi kapcsolat 

Spennatozoális míiködés 
- Serkentett makropha gok fokozott fagoc itóz isa 
-A ntitest okozta mozgáscsökkenés 

Beágyazódás (implantáció) 
- Kölcsönhatás a méhnyálkahártya ellenanyagaiva l 
- A sárgatestszakasz károsodása 

Korai embrióvesztés 
- Prosztaglandinok okozta imm unvála sz 
- Gyakor ibb korai vetélés 

A FOGAMZÁSOK GYAKORISÁGA AZ ENDOMETRIOSIS LÉZERKEZELÉSÉT 

KÖVETŐEN Fontos mege mlíteni azt, hogy az endometriosis bár
mely formáj ának tem, ékenyü lést gátló hatása nemcsa k mecha
nikai úton köve tkez ik be, hanem az aktiváló dott gyulladásos 
folyamatokon keresz tül is. Ennek megfelelően az endometrio
sis eltávo lítása mind en ese tben fokoz hatja a foga mzás i ké
pessége t. Donnez és munkatársai ( 12) 407 pete fészeke ndomet
riosisba n szenvedő betege n vizsgá lták a megtermékenyülés i 
arányt (305 beteg közepes , 102, az Ame rika i Fertilit ás i Társa
ság beosztása alapj án, súlyos endometr iosisban szenvedett). 
Azt tapasz talták, hogy a fogamzáso k többsége a mütétet kö
vető 10 hónapon belül köve tkezett be. Az összes ített terméke
nyülé s i arány közepes endometrios is ese tén 55%, a sú lyos en
dometriosisos csopo rtban 44% volt. Jone s és munkatársai (20) 
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Kabdebo 0. és munkatársai 

39 petefésze kendometr iosisos betegné l vizsgá lták a terméke

nyü lési arányt (az Amerika i Ferti litási Társaság (AF S) skáláján 
a középérték 64,9 vo lt) . 29 IV. stádiumú beteg KTP-lézeres ke
zeléséve l 39,5%-os összesí tett fogamzás i arányt sikerült elér
niük. A IV. stádiumú betegek körében a megterméke nyü lési 
arány 39,3% volt. A 8. táblázat a fentiekben említett , illetve 
egyéb, a szakirod alomban megtalá lható vizsgá latok eredmé
nyeit összegz i; a vizsgá lt mutató az endometrioma lézerlapa
raszkópos műtétét követően bekövetkező megtermékenyü lési 
arány. 

8. táblázat. Endomerrioma lézeres kezelését követően bekövetkező fogam

zási arány 

Szerző 

Daniel/ és mtsai 
Mars és mtsai 

Év Kezelés 

199 1 Lézeres eltávolítás, tömlő-eltávolítás 

199 1 KTP-lézeres eltávo lítás 

Fogamzási 
arány(%) 

38 

30,4 

Donnez és 111/sai 1996 CO2-lézeres eltávolítás +G nRH-agon ista 51 

Sul/011 és 111tsai 1997 CO2+KTP -lézeres vaporizác ió 45 

Jones és mrsai 2000 KTP-lézeres eltávo lítás 39,5 

Donnez és mtsai 200 1 CO2-léze res eltávolítás 44-55 

MIN IMÁLIS VAGY ENYHE ENDOMETRIOSISBAN SZENVEDŐ BETEGEK 

TERMÉKENYÜLÉSI KÉPESSÉGE LAPAROSZKÓPIÁS LÉZERKEZELÉS UTÁN 

Az endometrios is köztudottan a betegség korai stádium ában is 
okozhat meddőséget. A méhnyálkahártya-szigetek eltávo lítása 
a meddőségi keze lés kapcsá n végzett diagnoszt ikus laparosz
kópia sorá n elősegítheti a fogamzást. Két véletlen beválasz tá
sos vizsgá latot találtunk az irodalomban , amelyek a kórismézé
si laparaszkóp ia és a műtéti lézervaporizáció utóhatását hason
lítják össze minim ális és enyhe endometriosis esetén. Marcoux 
és munkatársai (37) által 1997-ben végzett tanulmányban az 
összes ített fogamzás i arány léze res laparasz kóp iát követően 
30,7% volt, míg a csupán kór ismézés i laparasz kópián átese tt 
csopo rtban 17,7%. Parazzini és munkatársai (37) folytattak 
egy kisebb tanu lmányt 1999-ben, amelybe n nem találtak sta
tisztikailag szignifik áns eltérést a két csoportban (a tem1ékeny
ségi arány a vizsgá lati csopo rtban 19,6%, az ellenőrző csopo rt
ban 22,2% volt). 

MŰTÉTI SZÖVŐDMÉNYEK Bár a hastükr özés egy viszonylag biz
tonságos beava tkozás, ebben is előfordu lnak szövődmények, 

amelyek nek gyako risága jelentősebb összefogla lók szerint 

4/ 1000 (39) . A leggyako ribb szövődmények a következők: 
- szövet roncsolás, sérülés, 
- vérzés, 
- a feltöltéses folyadékka l kapcsolatos mellékhatások, 
- fertőzések, 

- hőhatás okoz ta sebészet i káro sodások 
- kései szövődmények. 

A leggyakrabban előforduló sérülések az epigastr iális vérzés és 
a bé lsérülés. A hastükrö zés gyakoribb szövődményeit a 9. táb
lázatban ismertetjük. 
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9. táblázat. A laparoszkópos sebészet szövődményei 

Behatolási szövődmények 
A pneumo peritoneum kia lakítása és 
az opt ika bevezetése során 

Szövődmények a műtét folyamán 
A segédtrokárok bevezetése és 
a műtéti beavatkozás során 

Más szövődmények 

subcuta n emphysema 
nagyérsérülés 
kisérsér ülés 
gyomorsérülés 
bélsérü lés 

hólyagsé rülés 
sebzés a segédtrokárokkal 

epigastri alis érsérü lés 
hólyagsérü lés 

bélsérü lés a beavatkozás során 
húgyveze ték sérülése a beavatkozás 
során 
légcmbó lia 
behatolás i sérv 
nagyon ritkán rekesz izom-sé rülés, 
léprepedés , bélvarrat a hasfalzárás 
során 

Egy nagy esetszám ú holland tanulmányban , Jansen és munka
társai (40) összehasonlították a szövődmények mértékét a nyi
tott (open-entry) és a zárt (closed-entry) behato lási módszerre l 
végzett nőgyógyászati laparoszkópiában . 4 7 kórházból 187 nő
gyógyász vett részt a vizsgá latban. 106 orvos (57%) csak zárt 
behato lást alka lmazott, ők 3 1 532 beavatkozás során 3 1 esetbe n 
számoltak be szövődményről (0, 1%). A fennmara dó 8 1 nő
gyógyász (43%) mindkét módszert alkalmazta. Ők a nyitott 
módsze rt csak különleges j ava llat, mint pl. össze növések vagy 
korábbi hasműtét, elhízott vagy kórosan sovány betege k esetén 
alka lmazták. Ezen 81 orvos összese n 20027 zárt behatolású be
avatkozást végze tt 0, 12% szövődményi arány mellett , illetve 
5 79 esetben nyílt módon jut ottak a hasba (2,8% ), aho l a szövőd
mények aránya 1,38% volt (p <0,001 ). A nyílt behato lású mód
szer mellett jóva l több hólyagsé rülés fordult elő. Jansen és 
mtsai (40) egy Medline metaanalízi s vizsgá lattal a szövődmé

nyek gyakoriságát a behato lási módszerek szerint vizsgáltá k. A 
zárt behatolási módszer esetén hólyagsérü lés 0,44%-ban , érsé
rülés 0,3 1 %-ban volt. Ők azt a következtetést vonták le, hogy a 
holland nőgyógyászok a nyitott behatolás i módszert nagyon rit
kán alka lmazzák, mert a módszer a sérülések, szövődmények 
arányát nem csökkenti. Sőt - az általános sebészekke l ellentét
ben - a szerzők azt találták , hogy a behatolás módjáva l kapcso
latos szövődmények aránya nyitott módsze r esetén nagyobb. 

A lézerlaparoszkópos módszerek mellett észlelt szövődmé
nyek hasonlóak a fentiekben leírtakhoz. Knoninckx és munka
társai ( 4 1) mély endometr iosis CO2-lézerrel történő kimet szé
se közbe n és azt követően fellépő szövődményeket vizsgá lták 
2 12 betegnél. A mélyen behatoló endometrios issal kezelt bete
gek több mint 90%-á nál sikerült maradékt a lanu l elvégez ni az 
elvá ltozás kimetszésé t. A betegek kb. 6%-ánál volt szükség a 
beavatkozás t követően vastagbélműtétre. A húgyve zeték sérü
lése ritka volt ( egyet len esetbe n ész lelték) , a műtét utáni vas
tagbé l-átfúródás okozta hashártyagyu lladás viszont az esetek 
2,3%-á ban fordult elő. 

A klinikai vizsgá latok eredményei azt mutatják, hogy a lapa
roszkóp ia nagyon biztonságos és hatékon y. Ennek ellenére a 
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szövődmények lehetőségével számo lni kell. Megérteni és fel
mérni a lehetséges szövődményeket, az egyetlen módszer a ké
sőbbi elkerülés ük érdekében . 
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