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ÖSSZEFOGLALÁS A méhverôér (arteria uterina) katéteres embo-
li zá ció ja a tüneteket okozó méhizomdaganatok (myomák) ke-
zelésének ún. minimálisan invazív módszere, melyet hazánk-
ban néhány éve kezdtek. A nemzetközi gyakorlatban ezt a 
módszert mintegy 15 éve mûvelik, ma már a legtöbb fejlett or-
szágban évi több tízezer beavatkozást végeznek. Dolgozatunk-
ban a méhizomdaganatok embolizációs kezelésének részleteit, 
biztonságosságát és eredményességét ismertetjük. Az irodalmi 
adatokat tapasztalatainkra épülô példákkal és megjegyzésekkel 
szemléltetjük. 

Kulcsszavak: myoma, embolizáció, javallatok, ellenjavallatok, 
meddôség

BEVEZETÉS, ELÔZMÉNYEK  A myoma a ivarérett korú nôk leg-
gyakoribb jóindulatú daganata. Gyakrabban fordul elô a még 
nem szült, valamint a fekete és az elhízott nôkben. Fogamzás-
gátló tablettát szedôknél és a dohányosoknál ritkább. Kórere-
dete részleteiben változatlanul nem ismert, nem tudjuk, hogy 
az elôidézô és fenntartó oka genetikai, vírus vagy gyulladásos 
eredetû-e, a hormonok (ösztogének és progreszteron) szerepe 
azonban bizonyított. A myomák simaizomsejteinek vannak 
ösztrogénreceptoraik, ennek megfelelôen az ilyen daganatok a 
várandósoknál növekednek, a változókorúaknál visszafejlôdnek. 
A myomák simaizomsejtjei monoclonalis eredetûek. A daganat 
rosszindulatú elfajulása nagyon ritka (1-3).

A 35 évnél idôsebb nôk legalább 30%-ánál mutatható ki myoma, 
panaszokat azonban ennek csupán 20-25%-a okoz. A myoma 
kezelése ennek megfelelôen igen sok nôt érint. A panaszokat 

a myoma mérete, elhelyezkedése, száma és szövettani jellege 
befolyásolja. A betegek gyakran teljesen panaszmentesek.

A tüneteket két fô csoportba lehet osztani: 
• vérzési rendellenességek (fájdalmas, bô, elhúzódó, szabály-

talan vérzés [dysmenorrhoea, menorrhagia, menometrorrha -
gia] – többnyire a submucosus myomák okozzák); 

• a tömeghatás által létrehozott panaszok (gyakori vizelési in-
ger, székrekedés – általában a nagyméretû, mélybe terjedôs 
vagy a subserosus myomák váltják ki). 

A havivérzés gyakran erôs, görcsös fájdalommal, bô, dara-
bos, esetenként súlyos vérszegénységet is okozó vérzéssel jár. 
A havi vér zés tôl független fájdalmat a méhizomdaganat ritkán 
okoz. Elô for dul hat, hogy a myoma növekedésének ütemével 
az érrendszer nem képes lépést tartani. Ilyenkor néhány na-
pig vagy egy-két hétig tartó kismedencei fájdalom léphet fel, 
amely legtöbbször a daganat részleges elfajulásával is együtt 
jár. A nagy és/vagy többszörös myoma a fogamzást is befolyá-
solhatja, és a magzat kihordását is zavarhatja (2, 4-5). 

A méhverôér (arteria uterina) embolizációja a myoma kezelése 
céljából az elsô leírástól kezdôdôen (6) fokozatosan egyre na-
gyobb teret hódít, ma már több tízezer beavatkozást végeznek 
a világon évente. Hazánkban Szegeden végezték az elsô három 
beavatkozást, melyeket 2001-ben közöltek le (7), ám késôbb 
nem folytatták. Pécsett mintegy két éve végeznek myoma embo-
li zá ciót; munkacsoportunk Budapesten egy éve kezeli ezzel a 
módszerrel a myomákat.

Jelen cikkünkben a myoma embolizációjának nemzetközi gya-
korlatát és eredményeit összegezzük, amit a saját betegeink 
példáival egészítünk ki. A myomákról szóló általános ismere-
teket és a hagyományos kezelést csak röviden taglaljuk, hiszen 
ezek jól ismertek az olvasók elôtt.

A MYOMA KEZELÉSE EMBOLIZÁCIÓVAL  Az alábbiakban a keze-
lés feltételeit, biztonságát és eredményességét részletezzük.
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MÛTÉT ELÔTTI KÓRISMÉZÉS  A myomát az embolizáció javallatának 
felállításához és tervezéséhez ultrahanggal vagy MR-vizsgálat-
tal mutatják ki. Az MR nehezebben elérhetô és drágább, vi-
szont pontosabb és biztosabb. Az MR-vizsgálattal a myoma 
olyan tulajdonságai (sejtdússág, collagentartalom, elfajulás) is 
kimutathatók, amelyek akár a mûtét javallatát is befolyásolhat-
ják. Ezzel a módszerrel az adenomyosis is egyértelmûbben azo-
nosítható, mint ultrahangvizsgálattal. A jóindulatú leiomyomát 
és a rosszindulatú leiomyosarcomát az MR sem tudja mindig 
elkülöníteni, ennek veszélye azonban az utóbbi ritkasága és 
az elôbbi gyakorisága miatt a gyakorlatban elhanyagolható. 
A helyi beszûrôdésre (lokális invázió) utaló jelek azonban fi-
gyel mez te tôk. Az MR-vizsgálatot ritkán zárthelyiszony (clausm-
trophobia) miatt nem lehet elvégezni (1, 4, 8-9). 

JAVALLATOK  Az embolizáció javallatát a nôgyógyász és a radio-
lógus együtt hozza meg. A kezelést leggyakrabban tüneteket 
okozó myomák miatt végezzük. Többszörös myoma az embo li-
zá ciót nem befolyásolja hátrányosan, méretbeli korlát sincs, szél-
sô sé ges ese tek tôl eltekintve (például mintegy 20 cm-nél nagyobb 
myoma). Az adenomyosis, a méhizomdaganattal társult is, szin-
tén eredményesen kezelhetô embolizációval, jóllehet nincs annyi 
tapasztalat, mint a myomák kezelésével (1, 4-6, 8, 10-12). 

Panaszt nem okozó myomát a nemzetközi ajánlás szerint nem 
kell embolizálni, vagy más módon kezelni, csupán rendszere-
sen ellenôrizni. Kivételt képezhet a fogamzást nehezítô, önálló 
daganat, amelyet célszerû eltávolítani, de a méhizomdaganat 
nagysága vagy elhelyezkedése (méhnyak-méhtest határán 
lévô göb stb.) miatt nagy a veszélye, hogy a méhet is el kell 
távolítani, ezért a beteg sokszor vonakodik a mûtéttôl. Panaszt 
nem okozó myoma esetén az elônyöket, hátrányokat a beteggel 
együtt gondosan mérlegelni kell, és a közös döntést a bele egye-
zô nyilatkozatban rögzíteni (1-2, 10, 13).

ELLENJAVALLATOK  A beavatkozás nem végezhetô várandósoknál, 
heveny kismedencei vagy egyéb gyulladások esetében, súlyos 
alvadási zavaroknál, valamint a méh feltételezett vagy bizonyí-
tott rosszindulatú daganatainál. 

Viszonylagos ellenjavallatok: 
•  nyeles subserosus myoma (a nyélvastagság kisebb, mint az 

átmérô 50%-a); 
• a méhüregbe 50%-nál nagyobb mértékben benyúló daganat;
•  veseelégtelenség (szérumkreatinin >150 µmol/L); 
• ismert kontrasztanyag-érzékenység. 

Szintén megfontolandó az embolizáció, ha egyéb, mûtétet 
igénylô jóindulatú nôgyógyászati eltérés (nyálkahártya-túlten-
gés, polypus, hydrosalpinx stb.) társul a myomával (1, 4-6, 8, 
10-11).

MÓDSZER A kezelést az intervenciós radiológiában, su gár higi ené-
ben és katéteres kezelésben kellôképp jártas, az em bo li zá ciós 
anyagokat és módszereket mélyrehatóan ismerô szakemberek 

végzik. A kezelés alapjaiban mindenütt hasonló, de kisebb-na-
gyobb eltérések lehetnek a különbözô központok között. A mi 
gyakorlatunkban a jobb arteria femoralis communisba 4F (1,33 
mm belsô átmérô) sheath-et helyezünk helyi érzéstelenítésben. 
Innen keressük fel az ellenoldali, a bal arteria iliaca interna 
rendszert, itt szelektív, majd szuperszelektív érfestéssel (angio-
gra phia) azonosítjuk a bal arteria uterinát, melybe a katétert 
továbbjuttatjuk a felszálló (ascendens) szakaszba. Ha az ana-
tómia megkívánja – például az erek kifejezetten kanyargósak, 
vagy az eredés éles szögben helyezkedik el – mikrokatétert 
(Progreat, Terumo) is használunk „coaxialis” rendszerben. 
A sugárterhelés csökkentése érdekében a beavatkozás nagy ré-
szét fluoro sco pia alatt végezzük, a felvételek számát a legke-
vesebbre korlátozzuk. Az ellenôrzô érfestésnél az embolizáció 
elôtt meg kell arról gyôzôdni, hogy a petefészek ütôere (arteria 
ovarica) vagy a méhnyak-hüvelyi ág (ramus cervicovaginalis) 
nem telôdik-e, illetve, hogy nincs-e je len tôs mér té kû vénás 
elfolyás. Mindezek után beadhatjuk az érelzáró anyagot. Ha 
elértük a véráramlás csaknem teljes meg szû né sét (stasis), a 
katétert gondos, többszörös átmosása után, szívás alatt húz-
zuk vissza, majd a jobb arteria iliaca interna rend szer bôl eredô 
jobb arteria uterinába vezetjük. Ott az elô zô ek ben leírtakat 
szintén elvégezzük. 

Az érelzáráshoz polyvinylalkohol (PVA) szemcséket (Contour, 
Boston Scientific, 355-500 µm vagy 500-710 µm, többnyire 2-3 
x 2 ml/beteg) juttatunk az érbe. A beadást végig fluoroscopiás 
ellenôr zés mellett végezzük, nehogy más eret (non-target em-
bo li zá ció) zárjunk el. A PVA-szemcséket addig adagoljuk, 
amíg az arteria uterinában pangás közeli állapotot érünk el. 
A beavatkozás összesen mintegy 60 percig tart, ezalatt a be-
teget folyamatosan ellenôrizzük (EKG, pulsoximetria, pulzus-
szám és a vérnyomás mérése). A szúrás helyének ellátásához 
záróeszközre általában nincs szükség (1, 4, 6, 10-11, 14). 

Megelôzés végett antibiotikumot a legtöbb központban adnak, 
általában egy héten keresztül. Saját gyakorlatunkban 2 x 1,2 g 
Augmentint adunk i.v., majd további 6 napon át napi 2 x 1 g 

1. ábra. A bal oldali ábrán a bal arteria uterinában végzett szu per sze lek tív 
angiographia látható, mellyel a mintegy 12 cm át mé rô jû myoma okozta gazdag 
érrajzolat mutatható ki. A 4F (1,33 mm külsô átmérô) Cobra-katéter árnyéka is 
látszik. A katétert a jobb arteria femoralis communis felôl vezettünk fel. A jobb 
oldali ábrán az embolizáció után kialakult igen gyér érrajzolat figyelhetô meg. Ezen 
az ábrán jól látszik, hogy a betegnél mikrokatétert is használtunk (a bal oldalon a 
gazdag érrajzolat miatt ez nem azonosítható egyértelmûen).
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Augmentin duo tablettát. Penicillinérzékenység esetén Dalacint 
adunk infuzióban, a második naptól pedig tabletta formájában. 
A beavatkozás többnyire helyi érzéstelenítésben zajlik, egyes 
helyeken ritkán epiduralis érzéstelenítést alkalmaznak. A nem-
zetközi gyakorlatban leggyakrabban morphint használnak fáj-
dalomcsillapításra. Gyakorlatunkban 5-10 mg nalbuphint adunk 
i.v. közvetlenül a szemcsék beadása elôtt; a beavatkozást kö-
ve tô 1-12 órán belül a fájdalom mértékétôl függôen általában 
további 10-30 mg-ra van szükség (legtöbb: 3 óránként 20 mg). 
Ezeket egészítjük ki szükség szerint nemsteroid gyulladásgátló 
szerekkel, például Voltaren, Cataflam. A beavatkozás 1-2 na-
pos kórházi tartózkodást igényel, a betegek többnyire 1 héten 
belül munkaképesek (1, 4, 6, 10-11, 14).

MEGHATÁROZÁSOK  A nemzetközi és a saját gyakorlatban az 
alábbi meghatározásokat alkalmazzuk (1-2, 8):

• Módszertani sikeresség: a véráramlás jelentôs csökkenése 
vagy elzáródása mindkét oldali arteria uterinában (kivétel: ha 
csak egyik oldalon található méhverôér). Az egyoldali katéte-
rezés oka általában a kifejezetten kanyargós, anatómiailag ne-
héz megközelítésû ér, illetve érösszehúzódás (vasospasmus). 

• Klinikai sikeresség: a tünetek (vérzészavar, gyakori vizelés, 
székrekedés) javulása a myoma embolizáció hatására más 
egyéb kezelés nélkül.

• Téves érelzárás (non-target embolisatio): az érelzáró anyagok 
a méhverôér helyett tévedésbôl vagy nehézségek miatt más 
szervek (petefészek, húgyhólyag, belek) vagy az izomzat, az 
idegek ütôereibe jutnak. Következmény: fájdalom vagy az 
adott szerv érelzáródása átmeneti vagy tartós károsodással. 

• Postembolisatios (érelzárási) tünetcsoport: a myoma em bo-
li zá cióját követô kismedencei fájdalom, hôemelkedés, há-
nyinger, hányás, étvágytalanság, rossz közérzet néhány na-
pon keresztül. Ezek várható tünetek, amelyek feltételezett 
magyarázata a daganat vértelenedését követô cyto kin fel sza-
ba du lás. Ezeket a tüneteket nem tekintjük szövôdménynek, 
kivéve, ha a szokásostól elté rô gyógyszeres kezelésre vagy 
elnyújtott bennfekvésre van szükség. 

• Méhnyálkahártya-gyulladás (endometritis): a méhnyálkahár-
tya gyulladása létrejöhet a myoma embolizációját kö ve tô en, 
mely kismedencei fájdalom, folyás, fehérvérsejt-szaporulat 
formájában jelentkezhet, és néhány napig vagy hétig tarthat. 
Fer tô zé ses vagy nem fertôzéses eredet egyaránt felmerül.

• Myomafertôzôdés: a daganatszövet gyulladása a véráramból 
vagy a hüvelybôl felszálló (ez utóbbi a gyakoribb) bakteriá-
lis fer tô zés következtében. Jellegzetes tünetek: kismedencei 
fájdalom, láz, fehérvérsejt-szaporulat. 

• Méhizomfertôzés: a méhizom fertôzése feltehetôen a méh-
fal, illetve az elhaló myomagöb egy részében kialakult szö-
vetelhalás következménye. A tünetek itt is a kismedencei 
fájdalom, folyás, láz, fehérvérsejt-szaporulat. A kezdeti ke-
zelés: i.v. antibiotikumok és fájdalomcsillapítók, de sebészi 
beavatkozásra is szükség lehet.  

• Myomakilökôdés a hüvelyen át (transvaginalis myoma-
expul sio): az izomdaganat egy részének hüvelyen keresztüli 
távozása. Szokásosan a nyálkahártya alatti daganatok eseté-

ben fordul elô, elsôsorban, amikor a myoma csak keskeny 
szövetcsíkkal kötôdik a méhizomzathoz. Ez a folyamat 
méh össze hú zó dá sok kal, hasi fájdalommal, lázzal, hányin-
gerrel, hányással és hüvelyi vérzéssel vagy folyással járhat. 
Ha a szövetdarabok vagy egy részük a méhüregben vagy 
a nyak csa tor ná ban megreked, állandó kellemetlenség-érzés 
jelentkezik, fertôzés keletkezhet, ami miatt sebészi (például 
hys tero sco pia) beavatkozás válhat szükségessé. 

• Korai petefészek-elégtelenség: a méhverôér dugaszolását kö-
ve tô en korai menopauza alakulhat ki vérzéskimaradással és 
a szérum FSH-szintjének emelkedésével. További tünetek: 
éjjeli izzadás, hangulati változások, ingerlékenység és hü-
velyszárazság. Ezt a tünetegyüttest el kell különíteni a vér-
zés átmeneti kimaradásától (transiens amenorrhea), ami leg-
feljebb néhány hónapon keresztül tart csupán, és nem társul 
feltétlenül emelkedett FSH-szinttel, változókori tünetekkel. 

A MÓDSZER EREDMÉNYESSÉGE  Az elsôdleges, ún. módszertani siker, 
azaz mindkét oldali méhverôér sikeres elzárása 95% felett van. 
A vérzési zavarok 3-12 hónap alatt 85-95%-ban mér sék lôd-
nek, meg szûn nek. A nyomás (fájdalom) jellegû panaszoknál 
a javulás mértéke valamivel kisebb, de itt is eléri a 75-95%-ot. 
A panaszok csökkenése vagy megszûnése a daganat megki-
sebbedése (méretcsökkenés) miatt jön létre. A daganat foko-
zatosan, 3-12 hónap alatt kisebbedik meg, mértéke térfogatra 
számítva 45-70%-os. A myoma kiújulási arányáról egyelôre 
kevés a megbízható adat, hozzávetôlegesen 2-20%-ra becsülik 
(2-3, 5, 12, 14-16).

2. ábra. A felsô sorban T2-súlyozott, sagittalis síkú felvételek láthatók; a bal ol-
dali ábrán az embolizáció elôtti állapot (a myoma átmérôje mintegy 12 cm) látha-
tó. A jobb oldali felvétel öt hónappal a beavatkozást követôen készült. Az átmérô 
mintegy 40%-kal kisebb, ami 75%-nál nagyobb térfogatcsökkenés. A beteg vérzési 
panaszai az elsô hónaptól kezdve jelentôsen csökkentek. Szövôdmény nem volt. 
Az alsó sorban T1-súlyozott, axialis síkú, kontrasztanyagos felvételek láthatók; a 
bal oldali felvételen a myoma halmozása az embolizáció elôtt kissé egyenlôtlen. 
A jobb oldali felvételen öt hónappal az embolizáicót követôen a myoma nagy része 
nem mutat halmozást, a méhszövet azonban a kontrasztanyagot halmozza, utalva 
arra, hogy méh falában vérkeringési zavar nem keletkezett.
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SZÖVÔDMÉNYEK  A myoma kezelését érdugaszolással világszerte 
nagyon biztonságos beavatkozásnak tartják, kockázata csekély. 
Szövôdmények azonban elôfordulhatnak, amelyekrôl a beteget 
a beleegyezô nyilatkozat aláírása elôtt tájékoztatni kell. A leg-
gyakoribb és legjelentôsebb szövôdmények fajtái és elô for du-
lási gyakorisága (2-3, 5, 12, 14-16):

átmeneti vérzéskimaradás 5–10%
végleges vérzéshiány (permanens amenorrhoea) 45 év alatt  0–3%
végleges vérzéshiány (permanens amenorrhoea) 45 év felett 7–14%
myomakilökôdés (a nyakcsatornán át) 0–3%
méhnyálkahártya-gyulladás (nem fertôzéses eredetû) 1–2%
méheltávolítás (elhalás, fertôzés, tartós fájdalom miatt) 0,5–1,5%

FOGAMZÁS MYOMAEMBOLIZÁCIÓ UTÁN  Fontos kérdés, hogy a 
myoma em bo li zá ciója után lehet-e, szabad-e állapotosnak lenni, 
és a várandósság veszélyesebbé válik-e? Erre a betegeknek azt 
mondhatjuk, hogy nincs még elegendô adat a biztos válaszhoz, 
az érdugaszolás elsôd leges javallata a tüneteket okozó myoma 
kezelése a panaszok csökkentése végett. Mindenesetre leszö-
gezhetjük, hogy nagyon sok egészséges élveszületésrôl számol-
tak már be világszerte a myoma embolizációját kö ve tô en, tehát 
a gyermekvállalás lehetséges, de a fogamzás a mûtét után leg-
alább fél évig nem ajánlott. Amennyiben a meddôség okának a 
myomát véljük, s a beteg egyébként panaszmentes, a daganat 
sebészi eltávolítása (myomectomia) az irodalmi adatok szerint 
a javasolt kezelés (13). Amennyiben az nem lehetséges, mert a 
mûtét nagyon kockázatos, vagy a beteg bármilyen oknál fogva 
nem vállalja, felmerülhet az érzáró kezelés lehetôsége is. Ezt 
támasztják alá a közelmúltban megjelent cikkek is, jóllehet 
ezekben még csupán kis esetszámú tanulmányokból vonnak le 
következtetést (15, 17). A myoma embolizációja utáni váran-
dósságnál a méhlepény mûködését gondosan ellenôrizni kell 
(15). A tavaly megjelent, kis esetszámú, véletlen beválasztásos, 
összehasonlító vizsgálat azt mutatta, hogy a myoma eltávolítása 
a med dô ség kezelésére kedvezôbb, mint az érdugaszolás, a tü-
neteket okozó méhizomdaganatok ellátásában azonban az érel-
zárás ugyanolyan hatékony, ám jóval kisebb megterhelés (18).

MEGBESZÉLÉS  Fentiekben a myomaembolizáció nemzetközi 
tapasztalatait foglaltuk össze. Világszerte több tízezer beavat-
kozást végeznek évente a fejlett országok többségében. Az ún.  
inter ven ciós radiológiai kongresszusokon egyik vezetô téma 
a myoma embolizációjának idôszerû kérdései, legújabb ered-
ményei és módszertani részletei. A nemzetközi és az elmúlt 
néhány év hazai tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a 
myoma embolizációja a tüneteket okozó méhizomdaganatok 
eredményes és biztonságos kezelése (1-4, 8, 10, 13, 19).

Felmerül a kérdés, hogy mért nem hal el a méhizomzat, ha 
mindkét oldali arteria uterinát eldugaszoljuk. A legvalószínûbb 
magyarázat, hogy az alkalmazott méretû PVA-szemcsék döntô 
többsége a myomába kerül, mivel a göböket ellátó érrendszer 
a fokozottabb áramlás következtében nagyobb átmérôjû, mint 
a méhszövetet ellátó erek. Ismert emellett, hogy a kismedencei 
ereknek számos oldalága van, sok a megkerülô (collateralis) ér. 
A világszerte több ezer beteg kezelésével szerzett tapasztalat 

bizonyítja, hogy a méhizomzat elhalásának valószínûsége jó-
val 1% alatt van (1-2, 4-5, 8, 10).

Az új mûtéti eljárások javallatait az egyes központok az irodal-
mi adatok, valamint az elsô tapasztalatok alapján határozzák 
meg. Véleményünk szerint valamely myoma érelzáró kezelés-
re akkor alkalmas: 

•  ha más, esetleg mûtétet igénylô, jó vagy rosszindulatú elvál-
tozással nem társul (sejtkenet negatív); 

•  ha a függelékek és a környezô szervek állapotáról. a myoma 
ellenére, jól tájékozódhatunk. 

Szeretnénk külön felhívni a figyelmet, hogy a myomás méhben 
a méhnyálkahártya elváltozásainak felismerése ultrahangvizs-
gálattal nehezebb – az endometrium egészében gyakran nem 
kö vet he tô végig. Ezért felmerülhet a méhnyálkahártyának a mû-
tét elôtti vizsgálata (méhkaparás, hysteroscopia), mely azon-
ban, a méh ûrt torzító izomgöb miatt veszélyes is lehet, és nem 
is mindig sikeres, mivel a méhkürtsarkok ilyenkor nehezen hoz-
zá fér he tôk. 

A myomák növekedésének hátterében sokszor fokozott ösztro-
gén hatás áll, amikor gyakrabban fordul elô pe te fé szek töm lô és 
méh nyál ka hár tya-polip, -túltengés vagy -rák. Amennyiben ezek 
az elváltozások megnyugtatóan kizárhatóak, az embolizáció je-
len tô sen fogja csökkenteni a vérzés mennyiségét és a kisme-
dencei fájdalmat. A myoma visszafejlôdése mellett a beteg 
életminôsége is je len tô sen javul. Ennek alapján javasolható, 
hogy az önálló myoma gö böt vagy az adenomyosist – ha egyéb 
eltérés kizárható – a méheltávolítással egyenértékû myoma-
embo li zációval kezeljük.

A kezelés utáni gyermekvállalás kérdésének megalapozott meg-
vá la szo lá sá ra még nincs elég adatunk (2, 13, 15, 17-18). Ezért 
ilyenkor inkább a hasmûtétet javasoljuk, amíg nagyobb vizsgá-
latok nem igazolják, hogy az érelzárás egyenértékû megoldás. 
Ám a nyakcsatornát vagy a méhûrt torzító, a fogamzást ne he zí tô, 
méhtest-méhnyak határon lévô göböknél, illetve a méh ûrt és a 
pe te ve ze tô ket is formátlanító, nagy göbök esetében, amikor na-
gyobb az esélye a petevezetô sérülésének, illetve, ha a myoma 
csak a méh eltávolításával vehetô ki, fel vet he tô az em bo lizáció 
a has mû tét helyett. Ezekben az esetekben egyéni mérlegelés és 
a beteg részletes tájékoztatása szükséges, beleértve a szokásos 
mû tét nagyobb kockázatának ismertetését is.

Tapasztalataink szerinti különleges meggondolások: elô for-
dul, hogy a beteg a myoma kezelésnek a mûtéti megoldását 
nem fogadja el és az érzáró kezelést kéri. Ilyenkor felmerülhet 
az együttes kezelés is, például a jóindulatú pe te fé szek töm lô 
la pa ros co pos eltávolítása és a myoma embolizációja. Közös 
megoldás alkalmazható – a GnRH-analógok mintájára – gyer-
mekvállalási szándék esetén is, ha a göb mérete túl nagy, vagy 
elhelyezkedése miatt veszélyes a mûtétet egy ülésben elvégez-
ni. Ilyenkor szerencsésebb, ha az embolizáció után fél-egy év-
vel, a már megkisebbedett myomagöböt távolítjuk el mû tét tel.
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Bérczi V és munkatársai

„Arra lenne tehát szükség, hogy egyes alkalmi nekibuzdulások helyett állandó, tudatos és mélyre-
ható szaknyelvmûvelés folyjék. Most még – a korábbi erôfeszítéseknek köszönhetôen – a magyar a 
világ azon (nem nagyszámú) nyelvei közé tartozik, amelyeken minden tudományt mûvelni lehet.”

Fábián Pál, 1997




