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BEVEZETÉS  A húgyhólyag és a méh anatómiai helyzete, a két 
szerv szoros kapcsolata miatt, a hólyag elhelyezkedése a méh 
részleges (amputatio uteri supravaginalis, hysterectomia subtoo-
talis, Chrobak-mûtét) és teljes (hysterectomia totalis, Doyen-mû-
tét) eltávolításakor is megváltozik, kiterjesztett méheltávolítás-
kor (hysterectomia radicalis) kiváltképp. Ám nemcsak a hólyag 
anatómiai elhelyezkedése módosul, hanem a hozzáfutó erek és 
idegek is megsérülnek. Minél kiterjesztettebb a mûtét, az anató-
miai változás, az ér-, idegsérülés annál kifejezettebb.

A RÉSZLEGES/TELJES MÉHELTÁVOLÍTÁS HATÁSA A HÚGYHÓLYAG 

MÛKÖDÉSÉRE  A húgyhólyagot a méheltávolítás minden for-
májánál leválasztjuk a méhnyakról, és „letoljuk”. Ennek kö-
vetkeztében rögzítése és érellátása óhatatlanul károsodik, jól-
lehet ez nem számottevô. Ezt támasztják alá a mûtét elôtt és 
után végzett nyomásmérési (urodinamikai) stb. vizsgálatok is: 
a méh el tá vo lí tás elôtt és után végzett mérési eredmények gya-
korlatilag megegyeztek a teljes (hüvelyi, hasi) és a részleges 
méh el tá vo lí tá sok nál egyaránt (1–6).

A méheltávolításnál szokásosan a hólyagot ellátó idegek sem 
sérülnek jelentôsen, ámbár ennek lehetôsége fennáll. A meden-
cei idegfonatnak (plexus pelvicus) a hólyagot is beidegzô ágai 
a mûtét alatt négy helyen károsodhatnak (7): 
a) a ligamentum cardinale alatti idegek a szalag vagy a méhar-

téria lefogásakor, átvágásakor;
b) a hólyagalapot ellátó idegek a hólyag letolásakor;
c) az idegfonat oldalsó ágai a hüvely melletti kötôszövet átvá-

gásakor;
d) az alsó ágak pedig a hüvelyfal/méhnyak átvágásakor.

Az idegek sérülése a hólyag vizelettárolási és ürítési mûködését 
is károsíthatja. 

VIZELÉSI ZAVAROK  A méheltávolítást követôen különbözô vizelé-
si zavarokról, mint gyakori vizelés, késztetéses vizelés, fájdal-
mas vizelés, éjszakai vizelés és a hólyag nem teljes kiürítése, 

vagyis vizelet visszamaradás (maradékvizelet) számoltak be 
(8–10). A késztetéses és a gyakori vizelés fordult elô legin-
kább (5–18%) (11). A hólyag tökéletlen kiürítése sem gyakori, 
és többnyire akkor következik be, ha a medencefonat sérülé-
se miatt a medencealap mûködése zavart szenved. Ebbôl arra 
következtethetünk, hogy ezt nem a hólyagbeidegzés, hanem a 
me den ce iz mok mû kö dé sé nek zavara okozza (12). Erre utal az 
is, hogy a medenceizmok mûködésének serkentésével a ma-
radékvizelet mennyisége is csökkenthetô. A vizelési panaszok 
3–6 hónap alatt rendre maguktól rendezôdnek, tartósan nem 
maradnak meg. 

A vizelési zavarok gyakoriságáról az irodalomban meglehetôsen 
eltérôk az adatok, minden bizonnyal a különbözô hosszúságú 
követési idô miatt. Az egy-két hónappal a mûtétet követô fel-
mérésekben ugyanis a vizelési zavarokat gyakoribbnak talál-
ták, a három vagy több hónappal végzett vizsgálatokhoz viszo-
nyítva. A mûtéti módszer is fontos: a szövetek kíméletes és 
takarékos szétválasztásával nemcsak vértelenül mûthetünk, de 
a mûtét utáni vizelési zavarokat is elkerülhetjük. A mûtét for-
mája (teljes vagy részleges, illetve hasi vagy hüvelyi méheltá-
volítás) nem befolyásolta a vizelési zavarok elôfordulását (13).   

A nemi szervek betegségei (méhsüllyedés, izomdaganat [myoma], 
endometriosis stb.) okozta vizelési zavarokat a méheltávolítás 
rendszerint mérsékli, gyakorta megszünteti (14).  

VIZELETCSEPEGÉS (INCONTINENCIA URINAE)  Vizeletcsepegésben szen-
ve dô nôket vizsgáló 12 tanulmány metaelemzése arról számolt 
be, hogy a korábban végzett méheltávolítás fokozza a húgycsô-
zárószerkezet elégtelenségének és így a vizeletcsepegésnek a 
kialakulását (RR:1,4) (15). Altman és munkatársai (16) né-
pességi vizsgálatukban (165 260 méheltávolításon átesett nô 
és 479 506 hasonló korú összehasonlító csoport) azt találták, 
hogy a méheltávolítással gyógyított betegek csoportjában két-
szer annyi nônél kellett vizeletcsepegés miatt késôbb mûtétet 
végezni. A veszély a méheltávolítás utáni elsô öt évben volt 
a legnagyobb. Elôretekintô, véletlenbeválasztásos vizsgálatok 
azonban nem igazoltak összefüggést a korábbi méheltávolítás 
és a vizeletcsepegés kialakulása között (7).

Ugyanakkor, kifejezett vizeletcsepegésben szenvedôk pana-
szai a méheltávolítást követôen csökkentek, az vizeletcsepegés 
enyhe formái azonban nem (17).

Nôgyógyászati Onkológia 2009; 14:65–68



66

ÖSSZEGZÉS  Az egyszerû méheltávolítás a húgyhólyag mû kö dé-
sét szá mot te vô en nem változtatja meg. Vizelési zavarok át-
menetileg elô for dul hat nak, ám, ha a hólyagot körültekintôen 
szabadítjuk fel, tapasztalataink szerint ezek is vajmi ritkák. 
Fél év alatt a hólyagmûködés rendre helyreáll. Más a meg-
ítélése az irodalomban olvasható, késôbbi vizeletcsepegés 
veszélyének. Saját eseteinknél, vizsgálatokat jóllehet nem 
végeztünk, megfigyeléseink nem utalnak arra, hogy a méh-
eltávolítás a vizeletcsepegés kialakulásának lehetôségét elô-
se gí te né. 

A KITERJESZTETT MÉHELTÁVOLÍTÁS HATÁSA A HÚGYHÓLYAG 

MÛKÖDÉSÉRE  A korábbi irodalmi adatok szerint átmeneti vi-
zelési nehézségek, különösen a vizelési inger tompulása vagy 
meg szû né se és a hólyag tárolási képességének csökkenése, 
amelynek oka a hólyagizom állandó megfeszülése, összehú-
zódott állapota (bladder hypertonicity), a kiterjesztett méhel-
távolítások 70–85%-ában alakul ki (18–21). Ezek a panaszok 
többnyire 8–12 hét alatt rendezôdnek. Elôfordul, fôleg, ha a 
hólyagban pang a vizelet, például a nem megfelelô katéterezés 
miatt, hogy a hólyagizom kimerül, ellazul, petyhüdtté válik, a 
beteg tartós önkatéterezésre szorul. 

Az irodalmi adatok a kiterjesztett méheltávolítást követô mara-
dandó vizelési zavarokról (elsôsorban a vizelési inger hiánya, 
késztetéses vizeletcsepegés [urge incontinencia]) 30–75%-os 
gyakoriságban számolnak be. A szórás nagy, utalva arra, hogy 
az alkalmazott mû té ti módszer ebbôl a szempontból is megha-
tározó. Legújabban Brooks és munkatársai (22) vizsgálták a 
méheltávolítás után 6–16 évvel is még fennálló vizelési zava-
rokat. Megállapították, hogy az enyhe vizelési eltérések gya-
koriak, a betegek felében is elô for dul hat nak, de ezek a napi 
tevékenységüket nem befolyásolják, kezelést általában nem 
igényelnek. Meg le pô volt, hogy a hosszan megmaradó vizelési 
eltéréseket a kiterjesztett méheltávolítás után sem találták gya-
koribbnak, mint a teljes méheltávolítást követôen.

Régen a húgyvezeték sipolya vagy szûkülete volt a kiterjesz-
tett méheltávolítás leggyakoribb késôi szövôdménye. A mû té ti 
módszerek és a mûtéti körülmények finomodásának kö szön he-
tô en azonban a sipolyképzôdés és a húgyvezeték károsodása 
már csak kivételesen fordul elô.

A vizelési zavarok a kiterjesztett méheltávolításnál is alap ve-
tôen a medencét és szerveit beidegzô autonóm idegrendszer sé-
rüléseinek következményei. A szimpatikus és paraszimpatikus 
rostok a mûtét alatt több helyen is sérülhetnek (1. táblázat). 

SAJÁT TAPASZTALATAINK  Sok száz kiterjesztett méheltávolítás 
megfigyelései meggyôzôen mutatják, hogy a hólyag beidegzé-
se a mûtét alábbi lépéseinél sérülhet: 
a) a keresztcsont elôtti (praesacralis) nyirokcsomók eltávolítá-

sánál, 
b) amikor a parametriumot a medencefalról teljesen leválaszt-

juk, a medencefalat úgymond megtisztítjuk, 

c) amikor a méh-keresztcsont (sacrouterin) szalagot a végbéltôl 
elválasztjuk, és mélyen, csaknem a keresztcsontnál átvágjuk,

d) a hüvely melletti kötôszövet (paracolpium) és hólyag-méh 
(vesicouterin) szalag átvágásánál.

A medencei kötôszöveti rendszer eltávolításakor a keresztcson-
ti idegtörzsnek (plexus sacralis) a medence alapon futó mély 
ágai is sérülhetnek. Ez különösen veszélyes, mert következ-
ményei (vizelési, székelési zavarok stb.) súlyosak és tartósan 
megmaradnak. 

Tapasztalataink abban is egyértelmûek, hogy a mûtét utáni 
vizelési nehézségek elôfordulása és súlyossága a mûtét kiter-
jesztésével függ össze. A legelsô, egy-két száz mûtétünknél 
a parametriumot a medencefalnál fogtuk le, de csak a vena 
uterina (méh gyûj tô ér) vastag ága feletti részt távolítottuk el. 
Tartós, évek után is megmaradó vizelési zavarok vajmi ritkán 
fordultak elô (23). A medencei kötôszöveti rendszer szélesebb 
eltávolításával párhuzamosan a vizelési zavarok is gyakorib-
bak voltak. A medencefal teljes letisztítását pedig óhatatlanul 
tartós vizelési nehézségek követik, kiváltképp, ha mind a két 
oldalon ezt a mûtétet végezzük. A teljes kismedencei nyirok- 
és kötô szö vet eltávolításával végzett kiterjesztett méheltávolí-
tás után az esetek 80%-ában jelentkezik bizonyos fokú vizelési 
ingerkiesés, illetve székletürítési nehézség. Ezek a panaszok az 
idô múltával mérséklôdnek. Az ilyen mûtét azonban a bete-
gek sorsát meghatározza: anyagunkban a nyirokcsomó negatív, 
IB-stádiumú, kizárólag mûtéttel gyógyított (kiegészítô kezelést 
nem kapott), méhnyakrákos betegek 5 éves túlélése 90% fe-
lett van. Nem kifejezettebbek az idegkárosodások és a vizelési 
zavarok a vena iliaca interna (a belsô csípô gyûjtôér) rendsze-
rének eltávolításánál, az ún. Piver 4-es típusú kiterjesztett méh-
eltávolításnál sem. 

A mûtét után a „meggyötört”, beidegzésében károsodott hólyag 
nehezen vagy egyáltalán nem képes a vizelet kiürítésére, ezért 
a mûtétet követô 7–10 napra szokásosan állandó katétert helye-
zünk a hólyagba. A katéter eltávolítását követôen a betegeket 

1. táblázat.  Az autonóm idegrendszer lehetséges sérülési helyei kiterjesztett méh-
eltávolításnál

Az lehetséges sérülés helye A sérülést okozható beavatkozás

Plexus hypogastricus superior
(felsô medencei idegfonat)

A keresztcsont elôtti (praesacralis) és az alsó 
paraaorticus nyirokcsomók eltávolításánál

Nervi hypogastrici
(medenceidegek)

A méh-keresztcsont (ligamentum sacrouterinum) 
szalag mély részének átvágásánál

Nervi splanchnici
(a medencei zsigeri idegek)

A vena uterina profunda és a ligamentum 
cardinale átvágásánál

Plexus hypogastricus inferior
(alsó medencei idegfonat)

A méh-keresztcsont és a hüvely-végbél szalag 
(ligamentum rectovaginale) átvágásánál

Ramus vesicalis
(az alsó medencei  
fonat hólyagi ágai)

A hólyag-hüvely szalag (lig. vesicovaginale) 
és a hüvely melletti kö tô szö vet (paracolpium) 
átvágásánál
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önkatéterezésre tanítjuk, és bíztatjuk a vizelés újratanulására, a 
hólyag rendszeres, 2–3 óránkénti kiürítésére. A vizelés beindu-
lása után a betegek mindaddig katéterezik magukat, ameddig a 
visszamaradt vizelet mennyisége 50 ml-nél kevesebb lesz.

A vizelési inger csökkenése, kiesése a leggyakoribb késôi vize-
lési zavar. Hosszú hónapokig, évekig megmarad, teljes egészé-
ben sok esetben nem is tér vissza. A betegek életét legtöbbször 
mégsem keseríti meg, részint, mert begyakorolják a 2–4 órán-
kénti vizelést, másrészt, mert érzékelésük kifinomul, és már a 
leghalványabb hólyagfeszülést is érzékelik, vizelési ingerként 
fogják fel. Néhány hét – hónap alatt gyakorlatilag valamennyi 
betegnél kialakul valamilyen „teltség” érzés, amely jelzi, hogy 
a hólyagot ki kell üríteni. Mégis néha elôfordul, hogy a vizelet 
teljesen váratlanul elfolyik, és ezt nem tudják megakadályozni, 
ami bizony sok nehézséget okoz. Az ilyen vizeletvesztés az 
ún. ideghólyag (neuropátiás hólyag, neurogenic bladder) jel-
legzetessége, lényege, hogy a hólyagban a nyomás „viszonyla-
gos” vi ze let túl te lô dés miatt meghaladja a húgy csô nyo mást, és 
a vizelet elfolyik, anélkül, hogy a hólyagizom összehúzódna 
(túlfolyásos vizeletcsepegés, overflow/reflex incontinentia). 
Szerencsére ez szövôdmény meglehetôsen ritka.

AZ IDEGKÍMÉLÔ MÛTÉTI ELJÁRÁSOK  Az autonóm idegrendszer sérülé-
seinek és következményeinek elkerülése végett ún. idegkímélô 
mûtéti eljárásokat igyekeztek kidolgozni. A kezdeményezés 
Okabayashi (24) nevéhez fûzôdik, akinek 1921-ben közreadott, 
korszakos munkásságát legújabban Fujii (25) elevenítette fel. 
Okabayashi munkásságát japán szerzôk egész sora egészítette 
ki, kialakítva az idegkímélô, mára már szokványossá vált, kiter-
jesztett méheltávolítást (26). Höckel és munkatársai (27) írták le 
az elsô nem japán idegkímélô kiterjesztett méheltávolítási mód-
szert. Az idegkímélô méheltávolításoknak azóta is sok változatát 
közölték, utalva arra, hogy az álláspont egyáltalán nem egysé-
ges. Ezek részletezésére nem térhetünk ki. Nem kétséges, hogy 
az idegek óvásával csökkennek a hólyagmûködési zavarok, ám 
megfelelô eredmény minden bizonnyal csak akkor várható, ha a 
hólyagot ellátó idegrendszer egyetlen pontján sem sérül. Sarka-
latos meggondolás: az idegek aprólékos megôrzése miatt nem 
maradhat vissza ráksejteket tartalmazható kötô-, nyirokszövet.

ÖSSZEGZÉS  A vizelési nehézségek a kiterjesztett méheltávolí-
tás gyakori és talán legzavaróbb szövôdményei. Elôfordulásuk 
és súlyosságuk a mûtét kiterjesztésének mértékétôl függ. Ha 
a méh körüli kötôszövetet a medencefalon szélesen választjuk 
le, vagy amikor a méh-keresztcsont szalagot mélyen a végbél 
mellett vágjuk át, a húgyhólyagot ellátó idegek sérülése elke-
rülhetetlen. A vizelési inger érzésének és a hólyagizom mû kö-
dé sé nek csökkenése fordul elô leginkább, amely hónapokig 
megmaradhat, sôt állandósulhat is. Szerencsére ez nem gyako-
ri, és az idô múlásával a késôi vizelési nehézségek is rendsze-
rint megoldódnak.

Igen fontos a beteg mûtét elôtti felvilágosítása. Tapasztalatunk 
szerint, amennyiben a betegnek még a beavatkozás elôtt rész-

letesen elmagyarázzuk, hogy a mûtétet követôen vizelési inger 
kiesése lesz, és hogy meg kell tanulnia a hólyagját tudatosan, 
haspréssel kiüríteni, továbbá, hogy ezen az áron viszont jobbak 
a gyógyulási esélyei, a betegek rövidebb idô alatt megtanulják 
a hólyag kiürítését, és térnek vissza a mûtét elôtti életvitelük-
höz. Ha a vizelési inger érzése mégsem tér vissza, a betegek 
megtanulják, hogy rendszeresen (2–4 óránként, „órára”) vi-
zelnek, életvitelüket ekként állítják be. Zavarja a mindennapi 
tevékenységüket a túlfolyásos vizeletcsepegés, az ún. ideghó-
lyag, amelynek kezelési lehetôségeirôl a European Association 
of Urology adott ki útmutatót (28). Az irányelvek részletezése 
túlmutat e munka keretein.
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„A kézrátevés gyógymód a fran-
cia, az angol, a norvég és a dán 
királyok [...] szokása volt goly va, 
görvénykóros mirigyduzzana-
tok gyó gyí tá sára. II. Károly an-
gol király pl. huszonkét év alatt 
– külön királyi szertartáson – kb. 
százezer beteget érintett meg. [...] 
Ma gyar or szá gon erre kevés adat 
van, csak külföldi krónikák – pl. 
a melki – említik kirá lyain kat. 
Csupán Szent István királyunk-
kal össze füg gés ben emlegetik az 
epilepszia, sárgaság, vakság stb. 
gyógyítását. Egyetlen ábrázolása 
ennek a Mateóci mester »Szent 
István beteget gyógyít« (1450 
körül) jelenet, melyen az elôtte 
tér dep lô beteg fejére teszi kezét, 
mögötte fia szemléli a csodát. 
[...] Nyelvünk »kezel« kifejezése 
is az érin tô kézen át a beteg test-
részébe átvitt gyógy erôt jelenti.” 
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