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ÖSSZEFOGLALÁS A szerzők a Péter fy Sándor utcai Kórház 

Szülészeti-Nőgyógyászati Osztályának 2 éves anyagát ( 1995 . 

január l-től 1997 . március 3 1-ig) dolgozták fel 452 betegen 

e lvégzett hurokkim etszés (LLETZ-műtét - Large Loop Exc i

sion of the Transfomrntion Zo ne) alapjá n. A műtétek j ava llata 

78 esetbe n konzervatív kezelésre nem vá ltozó kol posz kópo s 

atyp ia, 142 esetben cito lógia i atyp ia, 134 ese tben ko lposz kó

pos + citológ iai atyp ia, 33 ese tben méhszájrepedés , 36 ese tben 

repe dés + kolposzkópos aty pia, 2 1 esetben előzetes conisatio 

alka lmáva l nem épbe n történt eltávo lítás , illetve a műtét után 

is észlelt ko lposzkópos vagy citológiai atypia és 8 esetbe n 

egyé b okbó l vég zett szakaszos méhkapar ás szövettan i ered 

ménye volt. 

Anyaguk részlete s feldo lgozása utá n a következőket állapítják 

meg. 1. A műtét egyszerű , olc só, .veszé lyte len , szövőd

ményekkel alig terhelt , szé les körbeú alkalmazható kórjelző 

és az esetek jelentős részében egyben keze lési eljárás ; 2. 

lényegesen szabadabb java llat alapjá n végezhető, mint a 

„hidegké s" conisatio , azo nban a feles leges műtétek e lkerülése 

céljábó l a j avallatok körét szabá lyoz ni kell, vitás esetek ben 

megbe szélés alapján (a beteget is bevonva) ke ll dönteni a 

m(ítét szükségességéről ; 3. a műtét a betegek korától füg

get len ül végezhető, nulliparák és ivarérett korb an lévők esetén 

különös gondo t kell fordítani a méhszáj zárófunkciójának 

megőrzésére; 4. a nyakcsatorná ba terjedő folyamat vagy 

ennek gyanúja esetén az alap beavatkozást az ún. ,,box"-szal 

kell kiegés zíteni; 5. a konizát umn ak megfelelő mélységűnek 

és lehetőleg egy darabban kell lenn ie, megje löl ve az eredet i 
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elhelyez kedést, mert a szövetta nász csak így tudj a a talá lt 

elvá ltozásokat biztonsággal loka lizálni; 6. nem épb en történt 

kimetszés ese tén a beava tkozást veszé ly né lkü l meg lehet 

isméte lni; 7. a biztonság fokozása érdekében a beavatkozá st 

az ese tek többségében szakaszos méhk apar ássa l aján lott 

kiegészíten i; 8. kooperatív és megfelelő szemléletű kórbonc

tani háttér biztosítja csak a pontos , mind en részletre kiterjedő 

szövetta ni feldolgozást, ami az esetek döntő többségé ben a 

további keze lés, s egybe n a beteg sorsának meghatározója is 

lehet. 

Kulcsszavak kolpo szkópo s atypia , cyto lóg iai atyp ia, hurokki

metszés , dysplasia, C l 

ABSTRACT The authors studie d 452 LLET Z proce dur es car

ried out in the Departme nt of Obstetr ics and Gynecology at 

Péte rfy Hospital from January 1". 1995 to March 31", 1997. 

Indic at ions of the procedure were atyp ical co lposcop ic find

ings in 78 cases, atyp ica l cer vical smears in 142 cases , com 

bined co lposcop ic and cyto logic atypia in 134 cases, cervica l 

ruptur e wit h norma! co lposcop ic finding s in 33 cases and with 

ab normal colposcop y in 36 case s, inadequate surg ica l margin 

in 2 1 cases and pos itive endoce rvical curettage in 8 pat ients. 

Their findings suggest that 1. the procedure has bot h di agnos

tic and therape utic value, easy to perform , cheap, and is rarely 

associated with comp lications ; 2. it ca n be perfonned based 

on more libera l indication , than cold kn ife con izat ion, but to 

avo id unnece ssary interve ntions the indicat ions must be clear

ly dete rmin ed with the pat ients invo lved in the deci sion mak

ing; 3. the procedure can be carr ied out rega rdless o f the age 

of pat ient without j eopa rd izing further ce rvica l function; 4. in 

the presence of suspected endocerv ical lesio n, part of the 

endo cervica l canal sho uld also be excise d ; 5. it is preferab le to 

cut out the cone in one piece and signed for further orie nta

tion; 6. should the surg ica l margi ns be positive , the proced ure 
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can be repeated without extra risk; 7. ECC should alway s föl- szűrővizsgá latokon megta lált poz1t1v esetek kiemel ése és 

low the co ne biop sy; 8. adequate cooperation with the path o- megfe le lő keze lése , me ly utóbbi megválasztása nem könn yíí. 

log ist is a prerequi s ite of proper histolog ic work up, which is A szűrővizsgálatok eredm ényé nek túlé11ékelése éppe n o lyan 

essent ial in the management. hiba lehet , mint figye lmen kívü l hagyásuk . Az egyé ni, az adott 

beteg szempont já ból testre sza bott keze lés megválasz tásában 

Key words atypica l eolposcop ic and cy to log ic findin gs, a hurokk imetszés (La rge Loop Exc is ion oft he Tran sfo rm at ion 

LLETZ proce dur e, CIN Zone, LLETZ) míítét beve zetése osz tályunk betege inek igen 

nagy seg ítsége t jel entett. Ezért tartott uk érdemesnek osz tá-

BEVEZETÉS Az egész világo n megfigye lhető a rossz indul atú lyunkon 2 év alatt elvégze tt LLET Z-míítéte k adatait rész lete-

daga natos megb etegedése k gya koriságá nak növekedése. Az sen feldolgoz ni és értéke lni. 

USA-ba n, Ny ugat-Eur ópában és Magya rországo n is a szív- és 

érrendsze ri betegsége k okozta halá lozás után a második 

helyen a daga natos megbetege dések á ltal okozott halá lozás 

áll. Hazánkban éve nte kb. 30 OOO em ber hal meg kü l önböző 

rosszi ndulatú daga natos betegségbe n, am ely az össz népe s

séghe z viszo nyítva jelentős szá m. A W HO adata i sze rint a fér

fiak daganatos beteg sége k okozta halálozása nálunk a legma

gasa bb, míg a nők halálozás i aránya sorrendben a harmadik 

helyen sze repe l. Haza i adato k szer int a nők daganatos be

tegségek okozta halálozásában az első he lyen csak nem azonos 

arányban az em lőrák , illetve a vastag-végbélrák sze repel , míg 

a rosszindulatú női nemi szervi daga natok közül a méh

nyakrák gyako risága és ha lálozása a legmagasabb ( 1- 2). 

A fej lett nyugat-európai államokban a tömegesen végzett, 

széles népesség re kite1jesztett mege lőző szűrővizsgálatokka l 

ANYAG ÉS MÓDSZER Osztályunkon 1995. jan uár l -tő l 1997. 

márciu s 31-ig 452 betegen vég eztün k hur okkim etszést. A 

míítét j ava llata gyógysze res keze lés re nem vá ltozó ko lposz kó

pos és/vagy cito lóg iai poz itív lelet, szakaszos mé hkaparás 

alka lmáva l kapo tt gyanús méhn yakkapa rék, illetve fo lyás t 

okozó méhszájrepedé s vo lt. éhány esetbe n a szövettani ered

mény alapján kénysze rültünk a mLÍtét megi smét lésé re. Az 

elvégzett méhszájmíí tét után kapott szövetta ni eredmény t 

minden betegnél összeve tettük az e lőzetes ko lposzkópos kép-

pel és a citológiai eredm énnye l. 

Betegeink kor sze rinti megosz lása: 15- 25 éve s 73 beteg , 

26-35 éves 156 beteg , 36-45 éves 145 beteg , 46- 55 éves 65 

beteg , 56-65 éves 8 beteg és 66 év fölött 5 beteg. 

a méhnya krák el őfordu lása jelentősen csökkent. Az Amerika i A míítét i java llatok a következők vol tak ( /. ábra): kolpo szkó-

Egyes ült Államokban az elmúlt 30 év során s ikerült a méh- pos atypía (78 eset), citológiai atypia ( 142 eset). kolposz kópos 

nyakrák e l őfordulását 44 százezrelék rő l 8 százez rel ékre és citológiai atypia (134 eset), méh szájreped és (33 eset), méh-

csökke nteni (3), a halál ozásba n 70%-os csö kkené s követke- száj reped és és kolposzkó pos atypía (36 ese t), egyé b j ava llatok 

zett be. Ebben jelentős szerepe van a sugárbiol óg ia i ismer etek, (abra s io - 8 ese l - , illetve előzetesen elvégzett LLETZ-míítét 

a kórismézés és a kezelé s i módsze rek fej l ődésének, illetve a - 2 1 eset - szöv ettani eredm énye miat t). 

korszerű teráp iás készülékek elterjedéséne k is (4). 

A megelőzés egyik legfo ntosabb és viszo nylag olcsó mód

sze re az éve nte elvégzett nőgyógyászati rákszűrő vizsgá lat, a 

Az általunk módos ított hurokkim etszést a következőképpen 

végez tük. Szabá lyos hüvely i előkészítés után potenci ált he lyi 

érzésteleníté sben , egy-eg y felszívódó varratot helyez ünk a 

8 

méh száj repedés 
és kolpo szkópo s aty pia 

(36) 

méh száj repedés 
(33) 

kolposzkópos és c itológiai atypia 
( 134) 

rcconi satio 
(2 1) 

méhkaparás 
utáni 
(8) 

/ . ábm. A hurokk1mctszés ja vallaiai 

kolpo szkópos atypia 
(78) 

citológiai atypia 
( 142) 
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belső méhszáj magasságá ba. Az öltéseket szorosan megcso

mózzuk. Az öltések egyrészt - a cervicalis ágak átöltésével -

a vérzéscs illapítást szo lgá ljá k, másrészt a hosszúra hagyott 

fonalaknál fogva a méhszája t teljese n lehúzva a hüvelyi 

feltárás szükségessége megszűnik , a feltáró fémeszközöket 

eltávol ítj uk. A műtétet Elmann Surgitron FFPF típ usú 

készü lékke l végezt ük (5) . Az esetek túlnyomó többségében a 

20- 25 mm átmérőjű hurokelektródát használjuk. A kimetszést 

egyet len, megállá s nélkül i mozdu lattal végezz ük el. ki

használva a hurokelekt róda által megengedett mélysége t (6). 

Törek szünk arra, hogy a konizátum egészben maradjon, és a 
12 óra tájat tűve l jelö ljü k. Amennyiben az előzetes vizsgála

tok szükségessé teszik, a beavatkozást ún. ,,box"-sza l egészít

jük ki. Ez azt je lenti, hogy a legkisebb négyszög alakú elekt
róddal a nyakcsatornábó l henger alakú részt kivágunk. amely

nek a lsó részét tussa l je löljük, hogy a szöve ttanász tájékozó

dását megkönn yítsük. A mútétet a vérző helyek felületes coa

gu lat iójával fejezzük be, s ha szüksége s, a beavatkozást szaka

szos méhkapar ássa l vagy csak a méhny ak kikaparásáva l kap

csoljuk össze. 

A vizsgá lt 452 esetből 37 esetben (8, 19%) csak hurokk imet

szést végeztünk , 112 esetben (24 ,78%) egészí tettük ki „box"
sza l és méhkapa rással. 252 esetben (55 ,75%) a műtétet sza

kaszos méhkaparás követte, 5 1 esetben ( 11,28%) csak méh

nyakkapa rást végez tünk. A betegek a műtétet követően át

lagosan 24 órát a kórházba n töltöttek. 

EREDMÉNYEK A műtéti ja vallat alapján csopo 1io sítva a kö

vetkező eredményeket kaptuk. 

ISMÉTELT ÉS ELLENÖRZÖ TT KOLPOSZKÓPO S ATYPIA (78 beteg). 

63 esetben (80,8%) nem találtunk dysplasiát, 10 esetben CíN J 
( 12,8%) , 3 ese tben CIN 11 (38.8%), 2 esetben CíN TII (2,6%) 

fordult elő(/. táblázat). 

/. táh/á:at. Kolposzkópos atypia miatt végzett műtétek szövettani ered

ményei 

Kolposzkópos cm Nincs lnvasiv 
atypia érzéke l hető dysplasia carc1no111a 

78 0 63 10 3 2 0 
100% 0% 80.8% 12.8% 3.8% 2.6% 0% 

Összesítve 80.8% 19.2% 

/ lurokkime1.cé ssel s::er::e/1 tapas::talarai11k 452 esel alapján 

esetben (34,3%) nem volt dysplasia, 33 esetben (24,6%) CI 1, 

30 esetbe n (22 ,4%) CíN II, 22 esetbe n ( 16,4%) Cl 111, 2 

esetben ( 1,5%) invasiv carcinoma volt a szöve ttani eredmény 

(3. táblázat). 

2. táblá:at. Citológiai atypia miatt végzett műtétek eredményei 

Kolposzkópos Nem Nincs CIN 1 CIN 11 CIN 111 lnvasiv 
atypia érzékelhető dysplasia {CIS) carcinoma 

142 3 49 41 24 23 2 
100% 2,1% 34.5% 29,0% 16,9% 16,1% 1.4% 

Összesítve 34.5% 63.4% 

3. 1áblá:a1. Kolposzkópos + citológiai atypia miatt végzett miitétck szövettani 
eredményei 

Kolposzkópos cm Nincs CIN 1 CIN 11 CIN 111 lnvasiv 
atypia érzékelhető dysplasia (CIS) carcinoma 

134 46 33 30 22 2 
100% 0.8% 34,3% 24.6% 22.4% 16.4% 1.5% 

Összesítve 34,3% 64,9% 

MÉHSZÁJREPEDÉS Gyógy szeres kezelésre nem szűnő folyást 
okozó méhszájreped és miatt 33 esetben végezt ünk méhszáj

műtétet. Ezekben az esetekben sem kolposzkópos, sem c itoló

giai eltérést előzetesen nem találtunk, ennek megfelelően az 
anyagba n CIN IU, illetve invasiv carcinoma nem fordult elő. 

A szövettani vizsgá lat 4 esetben ( 12, 1 %) CIN 1-et, 1 esetben 

(3%) pedig CIN Il-t mutatott (4. táblázat). 

4. táblázat. Gyógyszeres kezelésre nem szíinő folyást okozó méhszájrepedés 

miatt végzett műtétek szövettani eredményei 

Méhszáj- em Nincs CIN 1 CIN 11 CIN 111 lnvasiv 
repedés érzékelhető dysplasia (CIS) carcinoma 

33 0 28 4 
100% 0% 84.9% 12,1% 3.0% 

Összesítve 84.9% 15.1% 

MÉH SZÁJREPEDÉS + KOLPOSZKÓPOS ATYPIA Kolposz kópos 

atypiáva l társult méhszáj repedés miatt végzett hurokkimet

szés szöve ttan i eredményét az 5. táblázat mutatja. Az esetek · 

92%-ában dysplas ia nem volt , CIN 1 2 esetbe n (5,6%), CIN 111 

pedig I esetbe n (2,7%) fordult elő. 

5. táblázat. Méhszájrcpcdés és kolposzkópos atypia miatt végzett műtétek 

ISMÉTELT C ITO LÓG IA I ATYPIA Citológ iai atypia miatt 142 eset- szövettani eredményei 

ben történt hurokkimetszés. 49 esetben (34,5%) nem volt dys

plas ia, 41 esetben (29 ,0%) C IN 1, 24 esetben ( 16,9%) CIN 11, 

23 esetbe n ( 16, 1%) CIN 111, 2 esetben ( 1,4%) invasiv carci

noma volt a szöve ttani eredmény (2. táblázat) . 

KO LPOSZ KÓPOS + CITO LÓG IAI ATYPIA 134 betegben a kol

poszkópos atyp ia mellett citológiai atypiát is ta láltunk, 46 
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Méhszáj
repedés + 
kolposzkópos 
atypia 

36 
100% 

Összesítve 

Nem 
érzékelhető 

0 
0% 

Nincs 
dysplasia 

33 
91,7% 

91.7% 

CIN 1 Cl ' 11 Cl 111 lnvasiv 
(CIS) carcinoma 

2 
5.61% 0% 2,7% 0% 

8.3% 

9 
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ISMÉTELT HUROKKIMETSZÉS E műtétet (reconisatiót) 2 1 eset

ben végezt ünk „nem az épben történt eltávo lítás" szöve ttani 

eredmény ( 18 ese t), illetve műtét utáni kontro ll cito lóg iai 

atypi a ( 1 ese t) , kontroll ko lposzkópos atyp ia (2 eset) miatt (6. 

táblázat) . A 18 beteg közül, ak inél az első műtét sorá n a kúp 

alakú kivágás nem te ljesen az épben történt és ezért ismét elt 

hur okk imetszést vége ztünk, 11 esetben a szövettani vizsgá lat 

már nem igazo lt dysplas iát, többnyir e gyulladá sos jel ensége

ket lehetett látni . Az ismételt műtétre 1-3 hónapp al az el ső 

beava tkozás után került sor. Ebben a csoportban két esetben 

CIN 111 vo lt a szövettan i eredmény. Mindkét ese tben az ismé

telt kim etszés 3 hónapp al az első után tö rtént, az egyikben a 

kolposz- kópos v izsgá lat nega tív, a más ikban pozitív vo lt. 

6. 1áblá:at. Ismételt hurokkimetszés kapcsán nyert szövettani eredmény 

Reconisatio 

Javallat Szövettan 

Kolposz-
em a7 kópos Citológiai Nem Nincs CIN I CIN II CIN 111 

épben kontroll kontroll értékelhető dysplasia (CIS) 

18 2 12 2 4 2 

Összesítve 12 8 

SZAKASZOS MÉHKAPARÁS KAPCSÁN NYERT SZÖVETTANI ERED

MÉNY Rendellen es vérzés miatt végzett szakaszos méhka

parás szövett an i eredm énye (ce rvica lis dysplasia) tisztázása 

érdeké ben végeztü nk 7 ese tben hurokk imetszést (7. táblázat) . 

7. 1áblá:a1. Szakaszos méhkaparás kapcsán nyert szövettani eredmény 

Méh- Nem Nincs CIN 1 CIN 11 CIN 111 lnvasiv 
kaparás érzékel hető dysplasia (CIS) carc111oma 

8 0 0 3 3 2 
100% 0% 0% 37,5% 37,5% 25.0% 0% 

Összesítve 0% 100,0% 

ÉLETKOR A betegek életkor sze rint cso portosított szöv ettan i 

eredm ényeit a 8. táblázat mutatja. 

8. 1áblá:a1. A betegek életkor szerint csoponosított szövettani eredményei 

Életkor Esetszám Nem ines Van 
érzékelhető dysplasia dysplasia 

15- 25 73 29 (39.7%) 44 (60,3%) 
26-35 156 79 (50.6%) 77 (49.4%) 
36-45 145 1 (0,7%) 82 (56.5%) 62 (42.8%) 
46- 55 65 3 (4,6%) 38 (58,5%) 24 (36,9%) 
56- 65 8 2 (25%) 6 (75%) 
65 folöll 5 2 (40%) 3 (60%) 

Összesítve 452 4 232 216 

SZÖVŐDMÉNYEK Anyag unkb an 6 eset ben ( 1,33%) fordu lt e lő 

MEGBESZÉLÉS A hurokkimet szés új l ehetőséget ny it a szűrő

vizsg álatok alkalmáva l poz itívnak bizony ul ó méhnyake lvál

tozások kóri smézésé ben és kezelésében. Az e ljárás rendk ívül 

egyszerű, érzéstelení tési igén ye min imá lis (7), a beteget al ig 

terhe li, j áróbetegeken is végezhető, szövődménye alig van, 

o lcsó és így rendkí vü l széles körben, igen kiterjesztet t java lla

tok alapján alka lmazható. Ez utóbb i tényben rejlik a módsze r 

buktatója is, mert a nagyo n tág j avai lat i kör óhatat lanul szá

mos felesleges műtét elvégzéséhez veze thet . 

Osztályunk kétéves anyagát áttek intve és rész letese n ele

mezve kiderü l, hogy ismételt konzervat ív kezelé sre nem vál

tozó citológiai atypia - különö sen, ha ezt kolposzkópo s aty

pia is kísér i - elegendő j aval lat a hurokkim etszés re. A csak 

kolposz kópos atypia miatt végze tt műtét sokka l kisebb arány

ban ad szöve ttani poz itivitást , és így önma gába n csak bizo

nyos megszor ításokkal képe zhet műtéti java llatot. Ese teink

ben a dysplas iák aránya a cito lóg ia i atypia + ko lposzkópos 

atyp ia esetén 64 ,9%, csa k pozi tív citológ ia esetén 63,4% és 

csak pozitív kolpo szkópos atypia alapján vég zett műtéteknél 

19,2% volt. HPV gyan úja vagy kü lönösen kim utatott nag y 

onkoge nitású HP V eseté n (8-9) - ha más keze lésse l nem 

érünk célt - a LLETZ-műtét elvégzése még fiata lok esetén is 

indoko ltnak látsz ik. A felületese n vezetett mets zésvo nal a 

méh száj későbbi záróműködését nem befo lyáso lja. Ame ny

nyiben az elvá ltozás a nyakcsatornába is bet erjed vagy erre 

van gya nú, a „box"- kész ítés segítségéve l eze n terü let szöve t

tan i vizsgálata is elvégezhető ané lkül, hogy a nyakcsatorna 

később i működésében káro sodna . A met szésvona lat mindig 

úgy kel l vezet ni, hogy lehetőleg a te ljes e lvá ltozás kimet

szés rc kerü lj ön, a szé li része k épek legye nek. Meg könn yíti a 

mu nkát a lugolo s je lölés, illetve ha a műtétet kolpo szkópo s 

ellenőrzés alatt vége zz ük. Amenn y iben a szövett an i feldo lgo

zás ennek ellenére a „nem épben törté nt kimet szést'' je lez, 

ivaré rett korú nők ese tén a mfüét megi smét lésé t szo kták java

so lni. Vizsgála taink azo nban arra uta lnak, hogy ilyenkor az 

ese tek többségé ben már nem ta lálunk dysplasiát, ami megint 

a feles leges m(íté t elvég zésé nek lehetőségére uta l. Sajá t meg 

figye lése ink is alátámas ztják azt az újabb irányza tot , misze rint 

az első bea vatkozás t követő 4 hónap mú lva végezzünk 

e llenőrző citológ iai és ko lposzkó pos vizsgá latot , és ezek ered

ményétő l függően döntsünk az isméte lt műtétről. Változás

koron tú l minden egyes ese t egyé ni elbí rálás t és a beteggel 

va ló részletes meg beszé lést igé nye l, tár sjava llat ese tén mér

legelve az eset leges méheltávo lítás lehetőségét is. 

A műtét ritkább , de nem kevésbé fonto s java llata a sza kaszos 

méh.kaparás során kapott méhnyakdysp lasiára uta ló kapar ék. 

Olyan esetben, ha a méh száj kolpos zkóposa n épnek bizonyu l, 

a kórisme tisztázására gyakran elegendő csak a „box" elvégzé 

se, ismételt gondos méhnyakka parássa l kiegész ítve . F igyelem 

re méltó, hogy anyagunkban, mind en olyan ese tben, am ikor a 

beava tkozást igény lő utóvérzés, egyéb emlí tésre méltó szö- ja vallat a méhnya kkaparék szöv ettani ered ménye vo lt, a szö-

vődmény nem vo lt. vettani feldolgozásnál dysplasiás szövettani eredményt kaptunk. 
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Végezhető a műtét méhnyakrepedé sek ese tén is, ilyenkor a 

felü letesen veze tett metszésvonal a helyes e ljárás, azonban jó 

eredményt csak akko r várhatunk , ha az elvá ltozás kimetszése 

mind enhol az épben történik. Érthető módon , miné l nagyobb 

k iterjedésű a kim etszés, illetve minél mél yebbre vezetjük , an

nál nagyobb a vérzés lehetősége. Ennek csökkentésé re vezet

tük be a kimetszendő terület érösszehúzó anyagga l töriénő in

filtráci óját és a 3 és 9 óra irányába n, a belső méhs záj magassá

gában felhel yezett, cc rvical is ágakat átöltő varratoka t. Tapa sz

talata ink sze rint ezek a m(ítét idejét alig befol yáso lják , de a 

vérzést jelentősen csökkentik és segítség ükkel a méhnya k jó l 

lehú zható. Így a vé rzéscsillapító hatá s me llett a műtét tech

nikai lag is egyszerűsödik. Minden esetbe n felsz ívódó varratot 

ke ll haszná lni, mert így varratszedésre ninc s szükség. A míítéti 

területet a göm bclektr óda seg ítségéve l koagulá ljuk, lehetőleg 

minden vérzést csil lap ítva , viszont a mélye bbre terjedő elha

lást okozó hatást kerül ve. 

Fonto s, hog y hurokkim etszést a kórboncno k szempo ntjából is 

értéke ljük . A „hidegkés" conisatióhoz szokott szöve ttanász 

csa k előzetes megbeszé lés és megfelelő együttműködési kész

ség eseté n lesz képes pontos kóri smét adni. Legjobb, ha a 

módsze r beveze tésekor a kórszövet tanász is részt vesz a m(í

tétben és kikérj ük tanácsát a jo bb szövet tani feldo lgozhatóság 

tekintetében. Nagy on fontos, hogy a koni zátum ne darabokb ó l 

álljon és jelölve legyen az eredeti helyzet. Saját gya kor latu nk

ban a 12 óra táj at szo ktuk tGvel je lö lni. Ha a koni zátum még

sem egy darab ban kerü l eltávolítás ra, a m(ítőorvos megfelelő 

lapo n állítsa össze és rögzítse, mert a kórszövetta násztó l csa k 

így várható el , hogy az elvá ltozáso kat lokalizá lni tudja. A 

„box" esetén a henger alakú szövet alsó részé t aján latos tussa l 

megje lölni , ugyanilyen cé lból. 

A 452 hurokkim etszést adatait áttekin tve a következő megá l

lapításokra j utottunk. 1. A műtét egysz erG, olcsó, veszélyte len, 

szövődményekke l alig ter helt, szé les körben alka lmazh ató 

kórisméző és az esetek jelentős részében egyben keze lés i 

e ljárás. 2. A java llati köre lényegese n kiterje dtebb, mint a 

,,hid egkés" co nisat io, dc a felesleges műtétek elkerülése cé ljá-
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J-lurokkime1s:éssel s:er:ell tapas:wlmoink 452 eset kap csán 

ból a ja va i lati körét szabályoz ni kell , vitás esetekben konz ul

tatív alapo n (a beteget is bevo nva) kell dönteni a műtét szük

ségességéről. 3. A műtét a betegek korától függet lenü l végez

hető, nem szültek és fogamzóképe s korban lévők esetén kü

lönös gondot ke ll fordítani a méh száj záró működésének meg

őrzésére. 4. Nyakcsato mába terjedő fo lyamat vagy ennek gya 

núja esetén az alapbeavatko zást az ún. ,,box"-szal kell ki

egész íteni. 5. A kon izátum nak megfelelő mélységűnek és 

lehető leg egy darabban ke ll lenni, megje lölve az eredet i elhe

lyezkedé st , mert a kórboncnok csak így tudja a talált elvál

tozásokat bizton ságga l elhelyezni. 6. Nem épbe n történt ki

metszés esetén a beavatkozást veszé ly nélkül meg lehet ismé

telni. 7. A bizton ság fokozá sa érdeké ben a beavat kozás t az 

esetek több ségében szakaszos méhkapará ssa l aj ánlott kiegé

sz íteni. 8. Csak a megfele l ő szemléletű és együttműködés(í 

kórszövetta nász tudja biztosí tan i a ponto s, minden rész letre 

kiterjedő szövettani feldolgo zás t, am i az ese tek döntő több

ségében a tovább i keze lés, egyben a beteg sorsának meg

határozója is lehet. 
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