
202

ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY

A myoma (méhizomdaganat) és kezelése –  
egy újra idôszerû kérdés 
MOLNÁR-G. BÉLA DR.

Szegedi Tudományegyetem, Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika, Szeged

Levelezési cím:

Dr. Molnár-G. Béla
Szegedi Tudományegyetem 
Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika
6725 Szeged, Semmelweis u. 1.
Telefon: (36-62) 545-757   Távmásoló: (36-62) 545-711
E-posta: molnargb@vnet.hu

BEVEZETÉS  A myoma, a méhizom daganata, a nôi nemi szervek 
leggyakoribb daganata. Ennek ellenére kialakulásának okait, a 
szervezet hormonális állapotának növekedésére gyakorolt ha-
tását csak az utóbbi néhány évtizedben kezdték tanulmányozni. 
A vizsgálatok eredményei a kezelési lehetôségeket is kiszélesí-
tették: az endoscopos mûtéti megoldások például a szervmeg-
tartás lehetôségeinek tárházát gyarapították. A méheltávolítás 
(hysterectomia) – mint végsô megoldás – javallati köre egyre 
inkább beszûkül. Az új lehetôségek birtokában érdemes újra-
gondolnunk a myomák kezelésére vonatkozó gyakorlatunkat.

A MÉHIZOMDAGANATOK GYAKORISÁGA  Az asszonyok 20-50%-
ának van myomája, de 80%-uknak semmilyen panaszt nem 
okoz. Amennyiben panaszt okoz – vérzészavar (meno-metrorA-
rhagia), fájdalom, fogamzási zavar, a környezô szervek nyomá -
si tünetei – gyakran igényel mûtéti kezelést. A 25-64 év közötti 
asszonyok 10-15%-ának kell a méhét a méhizomdaganat miatt 
eltávolítani, a legtöbbet 45 éves kor körül (1).

A MÉHIZOMDAGANATOK DIAGNOSZTIKÁJA  A myoma kórismé-
zése egy szerû, a jellegzetes tünetek, a nôgyógyászati vizsgá-
lati lelet legtöbbször elegendô. Különleges esetben ultrahang, 
néha-néha CT, MR vagy méh-, hastükrözés (hysteroscopia-
laparoscopia) egyértelmûsítheti a betegséget. 

A MÉHIZOMDAGANATOK KEZELÉSE  A myoma kezelését megha-
tározza a beteg életkora, a daganat nagysága és elhelyezkedé-
se, az okozott panaszok jellege és foka, valamint a fogamzási 
igény. Ezek alapján a betegek lényegében négy nagy csoportra 
oszthatók: a) perimenopausában lévôk; b) olyan fiatal betegek, 
akik már nem akarnak gyereket és myomájuk tüneteket okoz, 

illetve nagyméretû; c) olyan fiatalok, akik meg kívánják ôrizni 
fogamzóképességüket és a méhizomdaganatuk tüneteket okoz 
és/vagy nagyméretû; d) azok, akik meddôk vagy szokványos 
(habitualis) vetélôk. 

A kezelés módjának eldöntésére néha szükség lehet a hüvelyi 
ultrahangvizsgálatnál a myoma vérellátásának pontos feltérké-
pezésére is dopplervizsgálattal, illetve méhtükrözéssel (hysé-
teroscoposan) vezérelt szöveti mintavételre és a csont sû rû ség 
megállapítására (denzitometria). Választásunk a kö vet ke zôk re 
eshet (1. táblázat).

VÁRAKOZÓ (EXPECTATIV) „KEZELÉS”  Tünetmentes betegnél, ha a myo-
ma göb mérete kisebb mint 4 cm, a várakozás a legtöbb esetben 
meg en ged he tô. Döntésünket ilyenkor leginkább a beteg élet-
kora és esetleges fogamzási tervei befolyásolják. Ajánlható a 
félévenkénti ellenôrzés nôgyógyászati és/vagy ultrahangvizs-
gálattal, amely szükség szerint kiegészíthetô CT, MR vagy hys-
te ros co pos ellen ôr zés sel. Amennyiben a méhizomdaganat kiz-
fejezetten növekszik, a kezelés mérlegelendô. Vérzészavarnál 
a méhnyálkahártya szövettani (fractionalt abrasio) és a teljes 
vérkép vizsgálata nem maradhat el.

1. táblázat.  A méhizomdaganatok kezelésének lehetôségei

Megfigyelés (nem kezeljük)

Gyógyszeres kezelés

Mûtéti kezelés
 Hasmegnyítás (laparotomia)
 Méhtükrözés (hysteroscopia)

• kihámozás (enucleatio), részleges eltávolítás (resectio)
• Nd:YAG-lézer
• monopoláris elektrokoaguláció

 Hastükrözés (laparoscopia)
• a göb kihámozása (enucleatio)
• izomoldás (myolysis)
• koagulatiós módszerek

› bipolaris elektrokoaguláció
› hyperthermia
› kriokoaguláció

• a méh verôér (arteria uteri) koagulációja
 Radiológiai kezelés: embolisatio
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GYÓGYSZERES KEZELÉS  A kísérletek, hogy myomát gyógysze-
resen kezeljenek 1946-ban Goodman (2) vizsgálataival kez-
dôd tek, aki hét asszonyban az izomgöb és a méh méretének 
csökkenését érte el progesteron adsával, bár ezt a pozitív hatást 
Segaloff és munkatársainak (3) nem sikerült meg erô sí te nie. 
1966-ban Goldzieher (4) igazolta, hogy progestatív steroidoko-
kal a myoma növekedése megállítható, és az ún. vörös degenee-
ráció is el ér he tô. A méhizomdaganat antiprogesteron hatására 
csökken (5). Mindezen próbálkozások ellenére csak 1983-ban 
tudták Filicori és mtsai (6) közölni a GnRH-analógok myomát 
zsugorító hatását. Ez a leginkább közismert és legtöbbet vizs-
gált gyógyszeres kezelés az FSH és LH visszaszorításával 
hypogonadotrop hypogonadalis állapotot okoz (7). Önállóan 
egyre kevésbé alkalmazzák, hiszen a gyógyszeres kezelés fel-
függesztése után három hónappal a myoma visszanyeri eredeti 
nagyságát. A méhtükrözések elôtti GnRH-ke ze lés rôl megosz-
lanak a vélemények. Nagy myomák vagy súlyos vérzés esetén 
ajánlják. A kezelés elônye, hogy rövidebb a mû té ti idô, keve-
sebb a vérzés, emiatt jobbak a látási viszonyok, kevesebb a 
mosó-tágító folyadék felszívódása, és a mûtét jobban idô zít he tô. 
Hátránya, hogy a kezelés költséges, a gyógyszer mellékhatásai 
(változókóri tünetek) kellemetlenek, az izomgöb megkeménye-
dik, törékennyé válik, következésképpen eltávolítása nehezebb. 
Az izomdaganat mérete sem változik lényegesen, mert csak 
kb. 20%-os zsugorodás érhetô el. Ez a mérsékelt csökkenés 
egy igazán nagy myomát (nagyobb mint 10 cm) továbbra sem 
tesz alkalmassá hysteroscopos eltávolításra, kisebbeknél pedig 
nem okoz lényeges különbséget, hogy például 3 cm-es vagy 
2,5 cm-es izomgöböt távolítunk el. A depomedroxiprogesteron 
acetát és az androgének alkalmazása kevésbé terjedt el.

MÛTÉTI KEZELÉS  A méhizomdaganatok mûtéti kezelése akkor 
szükséges, ha tünetet okoz – mint fogamzászavar, is mét lô dô 
vetélés, rendszertelen vérzés, fájdalom –, vagy, ha nem okoz 
tünetet, de gyorsan növekszik, illetve veszélyezteti a fogamzást, 
állapotosságot. Nemcsak a fertilitási képesség megtartása, de a 
korábban általánosan alkalmazott méheltávolítás nemkívána-
tos következményei – a hüvelyboltozat anatómiai egységének 
megbontása – miatt sem elfogadott már a myoma miatt vég-
zett teljes méheltávolítás. A konzervatív mûtét – az izomgöb 
kihámozási (myoma enucleatio) – formájának kiválasztását 
számos té nye zô befolyásolja. Akinek kezében az egyetlen esz-
köz egy kalapács, hajlamos minden dolgot szögként kezelni, 
ezért fontos az, hogy több mûtéti módszert is biztonsággal tud-
junk alkalmazni. Az izomgöb kivétele ugyan egy sze rû mû tét, 
mégis magában rejt három meggondolást: a) bô vér zés, amely 
azonnali és hatékony mûtét alatti vérzéscsillapítást igényel; b) 
a méh anatómiájának pontos helyreállítása; és c) a hashártya-
összenövések, illetve a méhüregi összetapadások (intrauterin 
synechiák) kialakulásának megelôzése.

1. HASMÛTÉT (LAPAROTOMIA)  Az elsô sikeres myomectomiát Atlee 
(8) végezte 1845-ben. Bonney (9) 1931-ben írta le és ajánlotta 
az izomgöb kihámozását olyan asszonyok számára, akik még 
gyermeket szeretnének. Az egyik leggyakoribb mû tét alatti 

szö vôd mény, a vérzés elkerülésére, a róla elnevezett eszközt is 
kifejlesztette. Manapság – az endoscopia korában – a has mû tét 
is változáson megy át, és egyre többen ajánlják a minilaparo-
tomiából, illetve a hastükrözéssel segített minilaparotomiából 
végzett göbeltávolítást (10). Az izomdaganatok eltávolítását 
még va ló szí nû leg sokáig jelentôs százalékban a has megnyitá-
sával fogjuk végezni. A hasmûtét hátrányai (nagy beavatkozás, 
kifejezettebb mûtét utáni fájdalom (11), lassabb felépülés) mel-
lett továbbra sem elhanyagolhatóak elônyei: olcsóbb (12), jobb 
a mû tét alatti tájékozódás (13), rövidebb mûtéti idô amiatt, hogy 
az izomgöb gyorsabban eltávolítható a hasüregbôl és ágyát is 
a hagyományos módon lehet megvarrni. Különösen elônyös ez 
a módszer azokon az osztályokon, ahol vagy a megfelelô mû-
sze re zett ség vagy a kellô gyakorlat hiánya miatt az izomgöb 
hastükrözéssel végzett eltávolítására nincs lehetôség. Az ösz-
szenövések elkerülésére törekedve magam a nyitott mû té tek nél 
is a laparoscopos mód sze rek bôl kölcsönzött öltésmódot alkal -
mazom (egy réteg, serosa-serosa serosa-serosa, ami a sebszéle-
ket befelé fordítja, és egyben tamponálja is a daganat ágyát). 

2. HASTÜKRÖZÉS (LAPAROSCOPIA)  1979-ben Semm (14) írta le elôször 
a laparoscopos myomectomia mûtétét. Módszere – mint az ált-
tala ismertetett legtöbb hastükrözési beavatkozás – lényegében 
megegyezett a nyitott mûtéteknél alkalmazott eljárással (szét-
választás, öltés, vágás). Lényeges elôrehaladást a kü lön bö zô 
koagulációs vágómódszerek alkalmazása hozott, de a leg je len-
tô seb bet mégis a hasüregben kihámozott izomgöb eltávolítását 
se gít ô elektromos darabolók (morcellatorok) alkalmazása jelen-
tette. Ezekkel ugyanis a mûtét ideje jelentôsen meg rö vi dít he tô.

A hastükröt leggyakrabban a köldökgyûrû alatt bevezetett 
szúr csa pon (trokáron) át juttatjuk a hasüregbe. Nagyon nagy 
myomáknál azonban ettôl eltérhetünk: a has bal felsô negye-
dében vagy esetleg a processus xyphoideus alatt vezessük 
be az optika trokárját. A mûtéthez a symphysis felett kétol-
dalt – általában a spina iliaca anterior superior magasságában, 
azoktól két harántujjal közép felé – beszúrt, egy-egy 5 mm-es 
trokár, és a symphysis felett középen bevezetett 10 mm-es troe-
kár szükséges. 

A jól kikocsányosodott hashártya alatti (subserosus) göbök 
eltávolítása általában nem okoz gondot, a kocsányt (peduno-
culumot) lekötéssel vagy bipoláris koagulációval vágjuk át. 
A levágott myomagöb eltávolítása az egyedüli nehézség. Ez 
darabolással vagy a hátsó hüvelyboltozat megnyitásával old-
ható meg. A javarészt a méh falában (intramuralisan) el he lyez-
ke dô izomgöbök eltávolítása azonban gyakorlott mû tô or vost 
kíván. A méhizomdaganatba, illetve kocsányába fecskendezett 
érösszehúzó (pitrescines infiltráció) jelentôsen megkönnyíti a 
daganat kihámozást, mert lényegében megakadályozza a vér-
zést (15). A göb eltávolítása alatt lényeges, hogy az ellátó ere-
ket kétpólusú készülékkel koaguláljuk, aminek következtében 
az izomdaganat szinte vérzésmentesen távolítható el, és a has-
üreg átmosása is csak a mûtét végén szükséges. A daganatágy 
sebszéleit – a nyitott mûtéteknél gyakran alkalmazott három 
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réteg helyett – egy rétegben zárjuk. Gyors és hatékony megol-
dás a serosa-serosa, serosa-serosa típusú csomós öltés – mely 
a sebszéleket befordítva tamponálja a sebet, és az összenövé-
sek veszélyét is csökkenti –, de lehetséges tovafutó öltéssel is 
egyeztetni a sebszéleket. Újabban különbözô védô (barrier) 
anyagokkal is fedik a sebet, amelyek hatékonyak lehetnek, de 
a mû té tet megdrágítják. A kihámozott göböt a leglátványosab-
ban és leggyorsabban elektromos daraboló segítségével távolít-
hatjuk el. A mûtét utáni gondozásnál lényeges a keringés ellen-
ôr zé se és a bélmûködés helyreállításának biztosítása.

Különleges laparoscopos módszer az izomoldás (myolysis), 
amelynél egy bipoláris tût szúrnak az izomgöbbe és az elektró-
dát aktiválva a myomát koagulálják. A kezelés hatására a göb 
elhal, megkisebbedik, de a méhizom falában marad. Az izom-
oldást akkor érdemes alkalmazni ha: panaszok jelentkeznek 
a változókor kezdetén, a beteg nem szeretne méheltávolítást, 
vagy ha az izomdaganat laparoscopos eltávolítása nem lehetsé-
ges. A módszer sikeressége érdekében hormonális elô ke ze lés 
szükséges három hónapon keresztül GnRH adásával. A mûtét 
akkor vé gez he tô el, ha a gyógyszer hatására a beteg tünetei 
meg szûn nek és a méh tömege több mint 25%-kal csökken. 
A mû tét ellenjavallt, ha az asszony még szeretne szülni, vagy 
ha a GnRH-kezelést követôen a méh nagysága nem csökken 
legalább 25%-kal (16).

Újabban próbálkoznak az artéria uterinák hastükrözéssel vég-
zett koagulációjával is, aminek elônye a göb eltávolításával 
szemben, hogy a mûtét rövidebb ideig tart és kevesebb a szö-
vôd mény. Simsek és mtsai (17) arról számoltak be, hogy egy 
évvel a mû té tet követôen a vérzés mintegy 57%-kal csökkent 
és az izomgöb/méh is jelentôsen megkisebbedett.

3. MÉHTÜKRÖZÉS (HYSTEROSCOPIA)  Az elsô hysteroscoppal elvégzett 
myomectomiát követôen (18) már a hosszú távú nyo mon kö-
ve té ses vizsgálatok eredményei is rendelkezésre állnak (19). 
A módszer je len tô sé gét az emeli ki, hogy a vérzészavarokért 
és a fogamzási nehézségekért is fôleg a méhnyálkahártya alatt 
(submucosusan) el he lyez ke dô izomgöbök fe le lô sek, ezek pedig 
semmi más módon nem távolíthatóak el, csakis hysteroscopó-
pal. Ezért is különösen meg le pô, hogy nemcsak Magyarorszás-
gon, de más országokban is a méhtükrözéses beavatkozások 
még jelentôsen elmaradtak a laparoscopos beavatkozásokkal 
szemben. A módszer elônye, hogy a vérzészavar miatt végzett 
myomectomia kiegészíthetô a méhnyálkahártya eltávolításával 
(transcervicalis endometrium resectio), ami csökkenti a késôbbi 
mûtéti kezelések szükségességének va ló szí nû sé gét (20), vala-
mint, hogy akár helyi érzéstelenítésben is el vé gez hetô (21).

Irodalmi adatok szerint, több mint 5 éves nyomonkövetési idô-
szak után a betegek 70-85%-a kifejezetten elégedett a mû tét 
eredményével (22). A módszert az izomdaganat elhelyezkedé-
se – a göb több mint 50%-a a méhfalba ágyazódik (II-es típu-
sú göb) – és nagysága (4 cm vagy nagyobb) korlátozza. Meg-
jegyzem, hogy kellô gyakorlattal az 5 cm át mé rô jû izomgöb 

is kihámozható, sôt a jórészt a méhfalban el he lyez ke dô göbök 
is biztonságosan eltávolíthatók a mûtét közben adott oxytocin 
méhösszehúzó hatásának kihasználásával, vagy szükség szerint 
két ülésben elvégzett mûtéttel. Az oxytocin az egészséges méh-
izomra gyakorolt izomösszehúzó hatása miatt az izomgöbnek 
egyre nagyobb részét nyomja az üreg felé, így az biztonságosan 
eltávolítható. Ha ez a módszer nem hozza a meg a kívánt ered-
ményt, érdemes a mûtétet biztonsági okokból két-három hónap 
múlva folytatni, ekkorra ugyanis a visszamaradt myomarész az 
üreg felé domborodik, és könnyen kimetszhetô. Japán szerzôk 
beszámoltak már új szü lött fô nyi izomgöb négy ülésben való 
hysteroscopos eltávolításáról is (23). A GnRH-elôkezelés ine-
dokolt esetben szükséges lehet (nagy myoma, vérszegény be-
teg), de ru tin sze rû alkalmazását sehol sem javasolják. 

4. EMBOLISATIO  A konzervatív megoldásnak tartott, s ezért váran-
dósoknál is jól alkalmazhatónak gondolt  embolisatios kezelés 
nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket. A méhizomdaganat 
embolisatioját a laparoscopos göbeltávolítással összehasonlít-
va megállapították, hogy az embolisatio után szignifikánsan 
több volt a koraszülés és a beilleszkedési rendellenesség, s bár 
nem szignifikánsan, de gyakrabban fordult elô a szülés utáni 
vérzés és a vetélés is (24). 

A méhizomdaganatok kezelésének javasolt formáit, az egyes 
kezelések javallatait az 1. ábra mutatja.

A MÉHIZOMDAGANATOK KÜLÖNLEGES VONATKOZÁSAI  

MYOMA ÉS ÁLLAPOTOSSÁG  A méhizomdaganatok gyakorisága 
várandósoknál 0,1-12,5% közé tehetô, de pontos számadatot 
meg fe le lô vizsgálatok hiányában nem lehet adni. Sokszor csak 
a császármetszésnél látunk egy-egy kisebb izomgöböt, amelyet 
a fogamzás elôtt nem ismertek fel, és amely a várandósság alatt 
sem okozott panaszt. Az állapotosság elején ész lel he tô vörös 
elfajuláson kívül a várandósság nem nagyon befolyásolja a 
myoma méretét. A méhizomdaganat azonban számos módon 
hathat az állapotosságra: alhasi fájdalmat, vetélést, beillesz-
kedési rendellenességet okozhat, és akadálya lehet a hüvelyi 
szülésnek is. A daganat nagysága, helyzete, a göbök száma és a 
lepényhez való viszonya lényeges befolyásoló tényezôk.

MENNYI IDÔVEL A MÉHIZOMDAGANAT ELTÁVOLÍTÁSA UTÁN AJÁNLHATÓ A 

FOGAMZÁS?  Gyakori és fontos kérdés, hogy az asszonyok az 
izom da ga natnak a has megnyitásával vagy az endoscopos 
(laparoscopos vagy hysteroscopos) kezeléssel végzett eltávolíp-
tását kö ve tô en menyi idôvel vállalhatnak gyermeket. Lényeges 
figyelembe venni, hogy az izomgöbök mûtéteit csaknem száz 
százalékban a méh aktív szakaszán végezzük, hiszen a myoma 
az izom sej tek bôl indul ki. Ebbôl adódóan a magzat növekedése 
folyamán, kifejezettebben a várandósság 20. hetét kö ve tô en, a 
göb ki há mo zás hege folyamatos feszülés alatt áll. Így ezek az 
asszonyok az állapotosság 20. hetétôl fokozottabb gondosko-
dást igényelnek. Megelôzô császármetszés esetében a passzív 
szakaszon lévô heg lényegében csak a szülés megindulásakor, 
a passzív szakasz „felszedôdése” miatt, kerül feszülés alá, így 
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MYOMA

tünet van tünet nincs

subserosus intramuralis submucosus

enucleatio:
laparotomia/
laparoscopia

enucleatio:
hysteroscopia

és/vagy
lapsc./lap.

<4 cm >4 cm

subserosus intramuralis submucosus

<50 év
6 hónap

>50 év
12 hónap

<50 év
6 hónap

>50 év
12 hónap

<50 év
6 hónap

fogamzást
tervez

>50 év
12 hónap

fogamzást
nem tervez

hysteroscopos
enucleatio

subserosus intramuralis submucosus

ha növekszik,
enucleatio

ellenôrzés ellenôrzés ellenôrzés

>50 év 
ellenôrzés 6 havonta

<50 év 
ellenôrzés 6 havonta,

növekedés esetén 
enucleatio

ha sorvad, 
ellenôrzés  
12 havonta

ha nem változik, 
ellenôrzés  
6 havonta

1. ábra.  A méhizomdaganatok különbözô kezelésének javallatai 
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csak ekkor áll fenn a hegszétválás veszélye. A sebgyógyulás 
és a heg tartóssága szempontjából lényeges, hogy milyen mó-
don vágtuk ki a méh izomdaganatát. Méhtükrözéssel végzett 
mû té tet kö ve tô en – mivel varróanyagot nem használunk – a 
sebek gyorsan gyógyulnak. Egyes szer zôk szerint a méhfa-
li izomgöbök eltávolítására, a nyitott mû té tek nél alkalmazott 
több ré te gû sebzárás erôsebb heget eredményez, mint a lapa -
roscopos mûtétnél általában alkalmazott egy rétegben való varv-
rás (25). Hastükrözéses myomectomiát követô méhrepedést is 
leírtak, amely a várandósság 35. hetében következett be (25). 
A méh izom da ga nat kihámozásakor, ha az asszony még szülni 
akar, lényeges, hogy figyelembe vegyük a következôket: 

• Tartsuk meg a simaizom szerkezetét
• Kerüljük el a méhfal átfúródását (hysteroscopos mûtétnél)
• Kerüljük el a méhüreg megnyitását (laparoscopia vagy lapar-

rotomiánál)
• Ha mégis megnyílik az üreg, adjunk antibiotikumot
• „Szinte semmi” varratot alkalmazzunk.

AKADÁLYOZZA–E A MYOMA, ILLETVE A MÉHIZOMDAGANAT ELTÁVOLÍTÁSA A 

FOGAMZÁST?  A méhizomgöbök hastükrözéssel végzett kihámo-
zását kö ve tô en 108 beteg legkevesebb hat havi nyomon követé-
sekor azt tapasztalták, hogy 40 betegnél 47 fogamzás jött létre. 
A méhgöb kivétele elôsegítette a fogamzást. Minél idô sebb be-
teget mûtöttek, minél tovább tartott a mûtét, illetve minél több 
izomgöböt kellett eltávolítani, annál szerényebbek voltak az 
eredmények. Az eltávolított myoma nagysága azonban egyenes 
arányban volt a fogamzás valószínûségével. Összesen 32 beteg 
jutott el a szülésig, közülük 23 szülése indult hüvelyi szülés-
ként, végül 19-nek sikerült hüvelyen keresztül világra hoznia 
magzatát. Egy asszony kétszer is szült hüvelyen keresztül a 
laparoscopos kezelést követôen. Az eltávolított izomdaganatok 
átlagos nagysága 68,7 mm volt, és átlagosan 2,5 myomát távo-
lítottak el (26). 

AKADÁLYOZZA-E A MYOMA, ILLETVE A MÉHIZOMDAGANAT ELTÁVOLÍTÁSA A VÁ-

RANDÓSSÁG LEFOLYÁSÁT?  A méhizomdaganat eltávolításán átesett 
41 beteg fogamzóképességét elemezve megállapítható volt, 
hogy a méhfali göbök eltávolítása elôtt 14 betegnek sikerült 
28 alkalommal fogannia; a vetélések gyakorisága 57,1% volt. 
A daganat eltávolítása után 25 beteg 29-szer lett állapotos; a 
vetélések gyakorisága jelentôsen csökkent, 13,8%-ra. Sokvál-
tozós elemzéssel az izomgöbök nagyságát, elhelyezkedését és 
a mû té ti módszert találták olyan tényezônek, mely az eredmé-
nyességet szignifikánsan befolyásolja. Ezek alapján minél na-
gyobb a myoma és minél inkább a méh falában helyezkedik 
el, annál inkább érdemes eltávolítani. A hastükrözéssel végzett 
mû tét eredményesebb, mint a nyitott hasmûtét (27). Az elôbbi 
után még ikerterhesség sem okozott méhrepedést, a vetélések 
száma azonban magasabb volt az átlagosnál: 76 állapotosság-
ból 12 (15,7%) fejezôdött be vetéléssel (28).   

AKADÁLYOZZA-E A MYOMA, ILLETVE A MÉHIZOMDAGANAT ELTÁVOLÍTÁSA A HÜ-

VELYI SZÜLÉST?  Egy olyan betegcsoportban, amelyikben a betegek 
hozzávetôlegesen felénél hastükrözést, a másik felénél has mû-

té tet végeztek, a méhizomdaganat kihámozását követôen a be-
tegek 60%-a szült hüvelyen keresztül (29). Egy másik vizsgált 
csoportban 76 várandósság fejezôdött be hüvelyi szüléssel (30). 
Egyikben sem fordult elô méhrepedés, és a császármetszések-
nél sem észlelték a göbkihámozás hegének szétválását (29). 

A MÉHIZOMDAGANAT ELTÁVOLÍTÁSA CSÁSZÁRMETSZÉS ALATT  Egy török 
munkacsoport 40 betegen átlagosan 8,1 cm (3-25 cm) nagysá-
gú izomgöböt távolított el császármetszésnél, s eredményüket 
összehasonlították 80 olyan beteg adataival, akinek a myomáját 
(átlag méret: 5,7 cm) a császármetszésnél visszahagyták. A mû-
tét utáni lázas állapot és a véradás szempontjából sem talál-
tak számottevô különbséget a két csoport között. Ezek alapján 
javasolják az izomdaganat eltávolítását a császármetszésnél, 
de csak akkor, ha a sebész gyakorlott (31). Mások is hasonló 
meg fi gye lés rôl számoltak be (32). Roman és Tabsh (33) 111 
császármetszésnél kihámozott myomás beteg adatait elemezve 
és összehasonlítva 257 kizárólag császármetszésen átesett asz-
szony adataival nem találtak szignifikáns eltérést a mûtét utáni 
vérzés, a haematocritértékek csökkenése, a mû té ti idô és a kór-
házi bennfekvés hossza között. Megállapították ugyanakkor, 
hogy a méhfali gócok eltávolítása 21,2%-ban okozott vérzést 
a mû tét alatt, szemben az összehasonlító csoport 12,8%-ával. 
Válogatott esetekben ôk is megengedhetônek tartják a méh-
izom da ga nat kihámozását a császármetszés alatt. 

Magunk inkább azt az álláspontot támogatjuk, hogy a jól ki-
kocsányosodott (subserosus) myomáktól eltekintve, a császár-
metszésnél ne vegyük ki az izomdaganatot, mert olyan erôs 
vérzés keletkezhet, amelyet csak a méh eltávolításával lehet 
megszüntetni.

MYOMA ÉS A MEDDÔSÉG, FOGAMZÁSI ZAVAR  Az irodalmi adatok sze-
rint az infertilis asszonyok 25%-nak van méhizomdaganata. Az 
izomgöb eltávolítása után a megmagyarázhatatlan med dô ség-
ben szen ve dôk 50%-a fogant, ami az izomdaganat fogamzási 
nehézséget okozó szerepét bizonyítja. Az elsô várandósságot 
vállaló asszonyok életkora megnôtt az utóbbi években, és rész-
ben ezzel összefüggésben a segített fogamzást (az asszisztált 
reprodukciós) eljárást igénylôké is. Ismert, hogy a méhben 
az izomdaganat a 30. életév után kezd gyakoribbá válni – a 
legtöbb méhizomdaganat miatti mûtétet 46 éves korban vég-
zik –, így érthetô, hogy a segített fogamzást igénylôk között is 
egyre több a myomás beteg. Az izomdaganat miatt megváltozó 
méhösszehúzódás, a megnagyobbodott méhüreg és a vérellátá-
si zavar meddôséget okozhat. Bulletti és munkatársainak (34) 
tanulmányában a myoma eltávolítást követô összesített fogam-
zási arány 33%, a szülési arány pedig 25% volt, szemben a 
meg lé vô izomgöb mellett IVF-ET-kezelésben részesülôkkel, 
akiknél csak 15%-os volt a fogamzási gyakoriság, és mindösz-
sze csak 12%-uk szült. A vetélések gyakorisága 7, illetve 4% 
volt; a mûtötteknél tehát gyakoribb volt a vetélés (34).

Az ART (asszisztált reprodukciós technikák) költsége, a meg-
ter he lô hormonális kezelés egyre inkább arra sarkallja az ART-
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at alkalmazó intézeteket, hogy csak olyan betegeket kezelje-
nek, akik nagy valószínûséggel fogannak. Így érthetô, hogy 
számos fejlett országban már régóta, de örvendetes módon 
hazánkban is egyre inkább, a kezelés elôtti kivizsgálás részét 
képezi a méh- és a hastükrözés. A mûtét alatt felismert submui-
cosus myomákat – miután a fogamzásra és az állapotosságra is 
egy ér tel mû en bizonyított negatív hatásúak – legtöbbször egy 
ülésben eltávolítják. Az intramuralis, illetve a méhnyálkahár-
tya alatti izomgöbök ellátása azonban nem ennyire egyértelmû. 
Egy brazil munkacsoport 245 IVF-ICSI-kezelésen átesett, a 
méh üregét nem torzító myomás, és ugyanennyi szintén IVF-
ICSI-kezelésben részesült nem myomás asszony eredményeit 
hasonlította össze (35). Arra a megállapításra jutottak, hogy a 4 
cm-nél kisebb izomgöbök nem befolyásolják sem a fogamzást, 
sem a várandósság kiviselésének esélyét, a 4 cm-nél nagyobb 
át mé rô jû göbök azonban rontják a megtermékenyülés esélyét, 
az állapotosság kiviselését viszont nem befolyásolták.

A MÉHIZOMGÖB ÉS A HORMONPÓTLÓ KEZELÉS  A változókori hormo-
nális kezelés alatt fellépô méhvérzésnél elsôdlegesen mindig 
a lehetséges rosszindulatú betegséget kell kizárni. Az erre 
szolgáló „gold standard” eljárás a szövettani mintavétel, leg-
gyakrabban az ún. szakaszos méhkaparás, de több országban a 
Pipelle-curettage is elterjedt. A vérzészavarok kórismézésében 
azonban a hüvelyi ultrahangvizsgálat és a minihysteroscopia is 
sikerrel alkalmazható. A méhnyálkahártya vastagságának vál-
tozása ultrahanggal jól nyomon követhetô, például progesteron-
tesztet követôen. A méhtükrözés azonban nemcsak egyes vér-
zést okozó eltérések (myoma, polypus) felismerésében, hanem 
mûtéti kezelésében is felhasználható. A minihysteroscopia elô-
nye, hogy az eszköz a méhnyak tágítása nélkül is be ve zet he-
tô, ezért általában fájdalmatlan, érzéstelenítést nem igényel, s 
akár járóbeteg vizsgálatként vagy „office” körülmények között 
is el vé gez he tô. Ezen eljárások alkalmazásával a vérzésmentes 
hormonpótló kezelések aránya jelentôsen növelhetô (36). 

A JÖVÔ  Az egyik leggyakoribb és így a legjobban ismertnek 
hitt nô gyó gyá sza ti betegség kórismézésében és kezelésében is 
változások elôtt állunk. Az MR-vizsgálat a méhizomdaganatok 
el kü lö ní tô diagnosztikáját már jelentôsen javította (37), alkal-
mazása azonban a kezelések ellenôrzésében is egyre je len tô sebb 
(38). A jö vô ben mindinkább a nagyon pontos mû té ti módszerek, 
a fogamzó képesség megôrzése, a lehetô legkisebb beavatkozás 
és a szervmegtartásra való törekvés kerül elô tér be.
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