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BEVEZETÉS A nőgyógyász onko lógus alapvetően sebész, 

nőgyógyász ráksebész . Műtéti tevé kenysége messze túlmutat 

az á lta lános nőgyógyász sebészi működésen , szám ára a 

medence (pelvis) és a has hártya mögö tti terület (retrope ri

tone um) anatómiájának isme rete is e lenged hetet len. Ezeke t az 

ismereteke t azonban, lega lább is nagy vona lakban, az á lta lá

nos nőgyógyász sem nélkülöz heti. Már csak azé rt sem , hogy 

értse, és a betegeknek meg tudja magya rázni, hogy a kite r

jesztett műtétek milyen terü leteke t érintet tek, és eze knek 

milye n követke zményei lehetnek. Hason ló okok miatt, és a 

keze lés pontosabb te rvezése érde kébe n a mede nce és a has

hártya mögö tt i terület se bészeti anatómia i vo natkozása inak 

megé rtése azok számára is a lapvetően fontos, akik a nőgyó

gyászati daganatos megbetegedésben szenvedők gyógysze res 

vagy sugá rkeze lését végzi k. Ne m anatómiai leckérő l , hanem a 

minde nnap i műtéti tevék enység hez sz ükséges sebész-a nató

miai i smeretekről van szó. A száraz anatómia i részle tek út

vesztőjéből a gya korlat i szempo ntbó l fontos anatómiai isme 

rete kke l akarun k kiutat muta tni. Tessz ü k ezt azé rt, hogy fel

friss ítsük az egyéb ként se m teljese n iskolázo tt idevágó tud á

sunk at. 

A medence és a hashártya mögö tt i te rület anatómiájának 

ismertetése a te ljesség igé nye nélkül törté nik. Cs upán a nő

gyó gyászati műtétek e lvégzésé hez, valamint a műtétekkel 

kapcso latos szövődmények megé rtésé hez és megelőzéséhez 

sz ükséges anatómiai ismereteket adjuk meg. 

A medence neh eze n megérthető, cso dálatos sze rkeze te ana

tómi ai értelemben még ma is sok vonatko zás ban tisztázatlan. 

• A, förákat Sn bó Éva rajzoha. Egy rész ük a Soboua Az ember anatómiújil 

nak atlaszáb an lévő iibrúk alapján. azok módo sitúsával készültek. A, ábrák tel

jesen új rajzok. 
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Bizo nyos képlete ket sokféleképpen nevez nek. Tisztáza t lan 

egyes szalago k, bőnyék (pl. puboure thralis sza lag) eredése, 

lefutása és tapadás a. Néh ány megje lö lés érte lme zése is el térő, 

mint pl. a medencefe nék, amelyen egyes szerzők csa k a leva 

tor izomza tot, mások az egész diaphragma pelvist értik . 

Meg int máso k a d iphragma uroge nitalét is ide soro ljá k, és így 

tová bb. Ané lkül , hogy eze kben a kérdése kben állást fog lal

nánk, az egyes kép leteket a se bész sze mpontj ai szer int 

ismertetj ük , e llentm ondásos megje lölése k ese tén át hidaló 

gyűjtő foga lmat hasz nálunk . Sok esetben a megjelö lés a je len

legi gya korlat sze mpontjábó l akadémikus, mert nem az a fon

tos, hogy a műtét során felhasznált szöv etet/kép letet hogy 

nevez ik, hanem, hogy azza l a szöve tte l dolgozz unk, amelyre 

szü kség van. Példának meg int a húgycsőszalagokat említjük. 

Ne m meg határozó, hogy pubo urethral is szalag, mellső, hátsó, 

középső pub ourethra lis sza lag, urethrop elvic liga ment stb. e l

nevezés t hasz nálunk . A meghatározó az, hogy a húgycső me l

lett i erős szöve ttel támasszuk alá a húgycsöve t. Ez ter mésze

tese n nem j e lent i az t, hogy nem kell a végtele nség ig töreked

ni a pontos viszonyok megér tésé re . Csupán a gya kor ló nőgyó

gyász sebész t sze retn énk a mindennapi munk ájába n megóv ni 

attól, hogy az ellentm ondásos elnevezése k útvesztőjében el

vessze n . 

A gyako rlat szem po ntjáb ó l helyes tud ni, hogy a bonco lás 

so rán meg figyelt anató miai viszo nyok lényegese n kü lönböz

nek az élő szerveze tben , a szervek működése köz ben kialakult 

anatóm iai viszonyoktól. 

A MEDENCE CSONTJAI A csont os medenc e a két medence

cso ntbó l, a keresz tcsont ból és a farkcso ntból épü l fe l ( ! .. 2. 
ábra). 

A M EDENCECSO NT (OS COXA E) A három csont , a csípőcsont, a 

szeméremc sont és az ü lőcsont serdü lőkor utáni egyesüléséből 

ke letkezik. A három cs ont teste (corp us oss is ilii - isc hii -

pubis) egyes ül. Az egyes ült testek külső fe lsz ínén ta lá lható a 

com bcsont fejének befoga dására szolgáló ízvápa (ace tabu

lum). 
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vcrtcbrac lumbale s 111 et IV 

os sac rum (fac ics pc lvina) 

sp ina iliaca pos terio r supe rior prom ontorium 

cri sta ili aca 

os ilium 

lig. sac rospi no~~m 
foramcn ischiadi cum min us 

lig. sacrotubero sum ----- • -------- spina iliaca anterior superior 

- -- ------- pcc ten ossis pubi s 

---- hg. ,ngm nale 

symph ysis pubi ca 
tubcrcu lum pubicum 

fossa iliaca (ala ossi s ilii) 

c rista iliaca ',, 

co rpus ossi s ilii ,,, 
', 

spi na iliaca anter ior supcr ior ,, 
', 

corpu s ossis pubi s , , '' ........... 
lmea arcuat a - ... __ 

spina iliaca antcr ior infcrior - - - - ---==-

sulcus obturatoriu s-- - - - -- - - - - - - ___ __ _ 

pcc ten ossis pubi s- - ----- - ------y :--
-----

ramus supe, ,or oss,s pub, s - - - - - -

tubc rculum pub, cum --------

ram us mfenor oss1s pubi s---- _,,,,-✓---- "' 

facies syn~phys ia lis 

lig . pubicum supcrius 
lig. (pec tinatum) Coo pcr i 

' ' 

pro1110111oriu111 

' ' , inci sura ischiadica majo r 

, canal is obturat oriu s 

' 
, foramen ischiadicum maj us 

l / corpu s ossis ischi i 

' '\ , ,,,,,' , spina isch iadi ca 
/ ~ ,,, ., ., 

~:: ,,, , lig. sacros pinosu m 

,' foramen ischiad icum minus 

„ incisura ischiadica minor 

__, lig. sac ro tuberos um 

ramus oss is ischii 

foramcn obtu ratum et membran a ob turato ria 

2. ábra. A medence csontjai és sebész i a~atómiai szempontból fontosabb sza lagjai 
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CSÍPŐCSONT (05 ILIUM) A csípőcsont testé n keresztül fut a kereszt

cso nttól induló , ív a lakú csontmegerősödés (ív a lakú vona l, 

linea arc uata) , ame ly a sze méremcso nt felső szárának tetején 

talá lható , cso ntélig (pecten oss is pub is) tart . Ez a vona l, a pro

montor ium és a keresz tcsont olda lsó része, vala mint a pecte n 

oss is pubi s és symph ys is felső szé le egy ütt képezi a linea ter

minalist (/ . ábra) . A linea terminalis nak tehát három részé t 

kü lönítjük el: a kere sztcso nt i (par s sacra lis), a csípő- (pa rs ilia

ca) és a sze méremcso nti (pars pub ica) részt. Az utó bbi két 

részt linea iliopectincának is nevez ik. A linca terminali s a latti 

rész a tulajdonk éppeni mede nce vagy medenceü reg (cavum 

pelvis), amit kismede ncének (pelvis minor) nevezünk. A linea 

arcuata felett a csípőlapát (a la ossis ilii) ta lá lható , amelynek 

felső éle, a cr ista iliaca , kétolda lt és hátul két-két cs úcsba n 

(spi na iliaca anterior ct pos terior super ior et inferior) végző

dik. Eze k a pontok a hasfali tájékozó dás sze mpontjá ból je len

tősek. A csípőlapát hátsó szé le az ülőcsonttal együtt egy mély 

bemél ye dést hoz lét re ( inc isura ischiadica majo r), amel y a 

haso nló nevű nyílást határolja. A csípőcsontnak a linea arcua

ta fe lette l évő része a nagyme den ce (pelvis maj o r). 

ÜLŐCSONT (05 ISCHII) Az ül őcsont a mede nce falának egy jelentős 

részét képe zi. Testéhez szög letben megtört szár (ram us oss is 

ischii) kapcsolódik. A megtöre tés helyén kife lé és hátra felé te

kintő érde s felület , az ülőgumó (tubc r ischiadicum) látható. Az 

ülőgumó felett egy kisebb bemélyedés (incisura ischiadica mi

nor) van, ame lynek fe lső ha-tárát az ülőcsont testéről ki induló, 

erősen előugró csonttövis (ülőtövis, spi na isc hiadica) képezi. E 

felett talál ható a nagyobb ülőcsonti bemélye dés, az incisura 

isch iad ica major. A nagy és a kis ülőcsont i bemé lyedést tehát 

az ülőtövis választja e l. Az ülőtövis és az ülőgumó nemcsa k 

szülé szet i, de nőgyógyászat i szempon tbó l is egy-egy rend kí

vü l fonto s anatóm iai pont. 

SZEMÉREMCSONT (05 PUBIS) A szeméremc sont testéből indul ki a fe lső 

szára (ramu s superior oss is pubis) , ame lynek fe lső élc (pec ten 

oss is pubi s) a szá r végé nél egy kis érdes gumóban (tubcrc u

lum pub icum) végződik. Alsó szélén az obturatorny ílás felé 

egy kis árok (sulcus obtura tor ius) van, amely az obtura tor

csatorna tetej ét képezi . A két szeméremcson t alsó szára (ra

mus infcrior ossis pub is) középen , enyhén érd es csontfe lszín

ncl (facies symphy s ialis) cgybci llesz kedik és kia lakítja a sym

physis pubicát (symphys is pubica pubis) , amely a cso ntos me

dence mellső falát képez i. Alul , a medenceki mcnc tnck meg

felelően ív a lakú (szemé rem ív, arcu s pubi s). A symphys is nem 

valód i ízület , hane m inkább syncho ndros is, mive l a csontokat 

szalago k helyett egy közbeékelt porckorong (disc us interpub i

cus) köti össze . A po rckorong felett és alatt a szeméremc sont 

cso nthártyája sza l agszerű mcgva stagodá sban folytatódi k (li

ga mentum pubicum supcr ius et ligame ntum arcuatum pubis, 
7. ábra) . 
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A szemére m- és az ü l őcsont alsó és felső szára i egy nyí lást 

fog nak köz re, ame lyet foramen obturatum nak ne vezün k. A 

nyílást egy erős kötőszöveti leme z, a mem brana obtu rato ria 

zá rja el. Az obturat orny ílás felső, mellső szög letében, közve t

lenül a linea arcuata a latt, a sze mére mcsont teste és felső szá ra 

között, ta lálható az obturatorc satorna (canal is obtur ator ius) , 

amelyen a nervus obturat or ius, valam int az arteria et vena 

obturato ria lép ki a medencéből (2., 3. ábra). 

KERESZTCSONT (OS SACRUM) A keresztcso nt a medence hátsó 

falát képezi, és az 5 ke resztcson ti cs igo lya (ve rtebra e sac

ral is) egyesüléséből ke letkezik. Előfordul , ho gy az el ső ke

resztcso nti csigo lya nem vagy csak félig egyes ül a másodi kka l 

(lumbal isatio) , illetve, hogy a utolsó ágyé ki (lumba lis) csigo 

lya egyes ül az e l ső keresztcso ntiva l (sacra lisatio) . A cs igolya

testek me lletti része k (o ldalsó része k, partes late rales) össze

nőtt bordacsökevények . Mellső fe lsz ínén (fac ies pelvina) a 

cs igo lyates tek egyesü lésé nél hará nt élek (l ineae transve rsae) 

láthatók. Eze k két o ldalán 4-4 nyílás (fora mina sacra lia ante

riora/pelvina) van, amel yeken keresz tül idege k haladn ak az 

össze forrt keresz tcso nti csigo lyá k lyukai ál ta l képe zett ke

resztcsont i csa tornán (canali s sacra lis, 3 .. 4. ábra) a gerincve

lőbe. Hátsó fe lszíne dud oros. Az egye net lensége k elsősorban 

az összecso ntoso dott cs igo lyá k nyúlványa ibó l szá rmaznak. 

Felső része a medence ürege fe lé elődomborodik. Ezt az clő

domborodást neve zzük promonto rium nak, amely a mcdcn

cebemenet hátsó szé lét képezi. A kere sztcsont mell felé ív a la

kú, és a sacro iliacal is ízülette l kapcsoló d ik a mede ncecsont

hoz. 

FARKCSONT (OS COCCYG IS, COCC YXI A farkc sont 4--{) csö

kevényes csigo lya egyesü lésébő l keletkezik (2 .. 3 .. 7 .. ábra) , 

és az ese tek többségé ben ízülettel kapcso lódik a ke resztcson t 

alsó fe lszínéhe z. E lőfordulhat azonban, hogy azza l összenő . A 

sac rococcygca lis ízület lehetővé teszi, hogy a farkcsont e l

mo zduljo n, ame lynek székle tür ítés kor és sz ülés a latt van je

lentősége. 

SEBÉSZ ANATÓMIAI SZEMPONTBÓL FONTOS MEDENCEFALI SZA

LAGOK 

LIGAMENTUM SACROTUBEROS UM (LIGAMENTUM SACROTUBE

RALE) Szétte rülve ered a keresztcsont egye sült a lsó háro m 

csigo lyájá nak hátsó fe lszí nén és a csí pőcsont belső, külső 

részén a hátsó csípőtövi seken (spina iliaca postcr ior inferior ), 

az ülőgumón (tubcr ischiadicum) tapad(/ .. 2 .. 3. ábra). 

LIGAMENTUM SACROS PINOS UM (LIGAMENTUM SACROSPINA

LE) A spina ischiad icán tapa d és gya korlat ilag az e l őző sza 

lagga l megegyezően és részbe n a farokcso nton ered . A liga

mentum sacrospi nosum választja e l a foramen isc hiadicum 

maj ust (greatc r sciat ic foramen), a foramen ischiadicum mi-
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m. iliacus v. iliaca co111111unis a. iliaca communii 
' a. ct v. obturatoria \ 

b . \ \ 
n. o turatonu\ '\ 

.. 
n. cutaneus fcmoris later~lis \\' ,, ,, 

,', 

v 1haca cxtcm a -_ 

a. iliaca cxtcrna- __ _ 

pecten ossis pubis --

lig. inguinale --

canalis obturatorius --

fascia obturatoria - - - -

' 

111. obturator internus - - - - --
\ 

a. el v. femo1ahs --- --

, 
m. adductor longus 111. gracilis 

, 

, 
' 

' 

___ m psoas maJor 

__ canalis sacra hs 

___ os sacrum 

_____ a. hypogast rica 

_____ v. hypogastrica 

_______ a. glutea lis supcrior 

piriformis 

- - 111 coccygcus 

--- foramcn ischiadicum minus 

m. gluteus maximus 

lig. sacrotubcrosum 

sc111itendineus 

m. adductor magnus 

arcus tendincus 111usculi lcvatoris ani 

3. ábra. A medence fala 

nustól lesse r sc iat ic foramen ( /. , 2. áhra). A fora men isc hiad i

cum maju st az inci sura isc hiadi ca maj or, a kereszt-csípőcson

ti ízület al só pereme , a keresztcso nt szé le és a lul a ligamentum 

sac rospi nos um határolj a. A foramen ischiadicum minu s ha

tárai az incisura isc hiadic a minor , a liga mentum sacros pino

sum és a liga mentum sacrotube rosu m. 

LIGAMENTUM (PUBICUM) COO PERI A Cooper -sza lag a sym

phys is tetejét a lkotó, annak porcállományáva l szorosa n össze 

nőtt liga mentum pubi cum superius két szé lén ta lá lható, a tu

berculum pubicumon tapad , a line a te rmi nalisnak megfelelően 

helyezke d ik e l(/ . ábra ). Az angol nyel vű iroda lomban pecti

neal ligame ntnek (lig. pect inatum) is nevez ik. A szalagot tulaj 

donképpen a ligament um lacunaretó l a pecten oss is pubisho z 

futó rostok képezik. 

LIGAMENTUM ARCUATUM PUBIS A sy mp hys is a lsó szé lét tölti 

ki. Sebész i jelentőségét az adja, hogy szoros öss ze függésbe n 

van a húgycső kör üli sza lagokkal. 
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A MEDENCE FALA A med encefa l olda lának legn agyo bb részét 

a musculus obturat or internu s és az az t borító erős bőnye (fas

cia obturator ia) alkotja. Hátsó falát a ker esztcso nt , a piriformi s 

izmok , a liga mentum sac rotuberosum és a ligament um sacro

spino sum, mellsőt a sy mphys is hátsó fe lszíne képez i (3. ábra). 

M USCULUS O BTURATOR INTERNUS A be l ső obtura tor izo m az 

ív alakú vona l alatt az ülőcsont be lső fe lszí nén és az obturator 

lemeze n (fascia obturat oria) ered. A foramen ischiadicum mi

nuson kere sztül a far tájékára fordul , szo rosan hozzá feksz ik a 

ge mellus izmokho z, és együttesen , a piriforn,i s izo m alsó szé

le mellett halad va, a combcsont nagy tomporán a fossa tro

chante rcá n tap ad. 

MUSC ULUS PIRIFORMIS A máso dik , harmadi k és negy edik ke

resztcsontcsigo lyá k mel l ső fe lsz ínén ered, a sacrotuberosum 

és sac rospinosum sza lago k mell ső felszinén rögz ülv e halad a 

foramen ischiad icum maju so n keresztü l a co mbcso nt nagy 

tomporáho z. A foramen ischiad icum maju st nem te lj ese n tölti 
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ki, felette és a latta is kis nyílás mara d, amelye t Waldeyer hia

tus sup ra- és infrapir ifom1isnek nevezett. A pir iform is izom 

fe let ti nyílá son kere sztü l az arter ia et vena glutea superior és a 

nervu s gluteu s sup. ha lad kere szt ül a g lute us medius és mini 

mu s izmokhoz, valamint a ten sor fasci ae latae- hoz. A fora men 

in frapiriformison keres ztül ha lad az arteria , ve na et nervus 

glutea inferior a muscu lus gluteus maximushoz , va lamint a 

nerv us ischiadicus és a nervus cuta neus femo ris posterior. 

Ugya ncsak ezen a nyíl áson keresztü l ju tnak a fossa isch iorec

talisba a pudendalis (a rteria et vena pudenda int.) ere k és a 

ner vus pudendu s. 

FASCIA PA RIETALIS A medence fa lának izmai t egy sűrű kötő

szövetből álló erős lemez , a medencefa li bőnye (fasc ia pa

rietal is) fedi be, ame ly sz ívósan tapad a mede nce csontja ihoz. 

Ez a tapadás a linea termina lisnak megfelelően különö se n jól 

látható. A medence fal i bőnyéje a hasfalat bélelő fasc ia tran s

versa lis folytatása, lefele a ligament um sacro tubero sum állo

mányába terjed, elöl a di aphragma urogenitale felső lemezébe 

fo I yta tód i k. 

A MEDENCEFENÉK A medence fenekét (pelvic floor vagy 

diaphragm , diaphragma pelvis) alapvetően a két farokcsonti 

izom (muscul us coccygeus) és a végbélemelő izom (m usculus 

levato r ani) képezik ( 4. ábra). Lasi ( 1) vélemén ye sze rint ezek 

az izmok egy egységnek tekinthetők, különválasztásuk nem 

indok o lt. Ennek megfelelően a muscu lus coccyge ust, ischio

coccygeus izomnak nevez i. Magunk a legtöbb kézikönyvet 

követve az izmokat külön isme ,ietjük. A medencefenék izma i

nak alapvető szerepe van a medence sze rve inek tartásá ban. 

M USCULUS COCCYG EUS A farokcsonti izom a medencefe nék 

hátsó részét a lkotja , a sp ina ischiadicán ered, és szé tterü lve az 

a lsó ke resztcsonti és a felső farkcsonti csigo lyákon tapad. 

Tapadásánál szorosan hozzáfekszik a ligamentum sac rosp ino

sum hoz, és egy darabon azz al összeszövődve halad a pirifor 

mis izom a lsó s zé le mentén (3., 4. ábra). 

MUSCUL US LEVATOR ANI A végbéleme lő izo m kétolda lt, a 

medence fali bőnyéjének megvastagodásán , a spina ischia

dicán és a sze méremcsonto n ered. Az eredés i vo nal (arcus 

tendineus musculi levatoris ani) a sym phys is a lsó és középső 

harmada magasságban , a symphys istől kb . 1 cm- re l kezdődik , 

fo lytatód ik a fascia obturatoria megvas tagodásán, és a spin a 

ischiadicáig tart. A fali bőnyének eL a sLakasLa vonalszerű, 

fehér, ezé rt fehér vonalnak is nevezik (3 .. 4. ábra). 

Ritk án előfordu l , hogy a medence fali bőnyéje és az obt urator 

izom bőnyéje nem tapad össze . Ilye nkor a levator ani izom 

eredését képező medencefali bőnye szabado n feszü l a két 

eredési pontja között az obt urator bőnye előtt. A két bőnye 

közöt1 egy nyí lás keletkezik (Schwalbe-fö le rés/h iatus), ame ly 

az íschíorecta lis árokba vezet, vagyis az isc hio recta lis á rok a 

medencefcnékke l direkt össze kötteté sbe kerül. 
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A levator ani akaratlago san mozga tható izom, amely a n. pu

denduson kere szt ül, a 111- IV. keresztcso nti szelvénybő l direkt 

beidegződést kap. Ha az izo m össze húzó dik , a vég bé l és hü

vely megtör ik, beszűkül és a symp hys ishez kerül köze l. A 

hasp rés foko zó dása kor reflexszerűen húzód ik össze, és ezá ltal 

elle nsú lyozza a hasűri nyo mást. Vize let, szék let üríté seko r az 

izo m e llaz ul. 

A leva tor an i izom lefe lé és befe lé ha lad, a ke resz tcso nton és 

a farkc sonton tapad. A belső rostok a farokcso nt és a vég bé l 

között összefonód nak az elle no ldali haso nló rosto kka l. Az 

összefonódás nak megfelelően egy sza l agszerű, izo m- és kö

tőszöveti rosto kat ta,ta lmazó, erős cs ík (anococcygea lís csík , 

anococcygeal raphe , ligamentum anococcygeum) jö n létre , 

amely a farokcso nt és a végbé l között fesz ül ki (4. ábra). A két 

olda lró l eredő végbélemelő izom a közé pvonalban egyesü lve 

a lakítja ki a tö lcsérszerű mede ncefeneke t , ame ly előre a sy m

phys is felé nyitott (levator nyí lás /kapu) . A levatornyílást a gát 

és a levator ani a végbé l előtt össz efonódó rostjai val két részre 

osztja: az uroge nit alis rés re (hiatus genita lis), ame lyen a húgy 

cső és a hüve ly, va lamint a végbé lrésre (hiatu s analí s), ame

lyen a végbé l halad kere szt ül. A végbéleme lő izom két rész

ből, a pars /mu scu lus pubococcygeusból és a pa rs/mu sculu s 

iliococcygeusból á ll. 

MUSCULUS PUBOCOCCYGEUS A puboc occyge us izo m a sze mére mcso nt 

hátsó fe l színéről, a hüvely és a vég bé l me llett az anococcy

gea lis csík hoz megy . Legbel ső rostjait, amelyek a húg yvezeté

ket , hüvel yt és a vég belet fogják közre, azok kötőszöveti ren d

sze réve l szo ros kapcsolatba n vannak , puborecta lis izomnak 

(m usc ulu s pub orec tali s) is ne vez ik (4. ábra) . Ezek a legbelső 

rostok a végbé l mögött összefonód nak, és szo ros kapcso latba 

kerü lnek a végbél lel és a vég bélzá ró izo mm al. Egyes rostok a 

végbé l e l őtt a másik o ldali pubo rec tali s izomb ól eredő ros

tokkal egyesü lnek (praerectal is rostok), és a gát a lsó felsz í

néve l is össze tapadnak. Vége redményben az izom rostjai a 

végbe let hurokszerűen vesz ik körül, tartják és megeme lik. 

Ezért neve z ik végbélemelő izom nak . A pubococcygealis 

izomból szá lak mennek a húgycsövet körülvevő kötőszö

ve thez, a hü ve lyhez (L uschka-f é le kötegek) és a gát hoz. A 

hü ve lyhez és a gáthoz kapcso lódó rosto k - ha sonlóan , mint a 

végbé lnél - egy hurk ot képeznek a hüve ly körü l (levato r vag i

na ! musc le). A pubococcygeus izom a hü vely alsó harmad á

nak felső és egy kicsit a középső hamiadának a lsó része me l

lett feksz ik. A végbél me llett belesugá rzi k a kü l ső végbé lzáró 

izomba (muscul us sp hincter ani externu s) . 

A végbélemelő izom belső egyesü lt része, a vég bé l mögöt t, az 

anococcygealis csík két olda lán már maj dnem vízszi nte sen 

fut, ami nek következtébe n egy enyhén seké ly felszí n j ön létre . 

Ezt nevezik leva tor pla te-nek (levato r felszí n), amelyen a hü

ve ly fel ső része és a végbé l fekszik (5. ábra). A levato r plate 

az anococc ygea lis csíkon kereszt ül, a farkcsont hoz és a vég-
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symphys,s pub,ca _ 

0S pubis,::,~------------

hiatus gcnitalis (hiatus _vaginac ct urcthrac) - - /: __ 

canahs obturatonus - ---~ ~----

pcrineum ------ ~ --- - --
(centrum tendineum) 

1 

\ 

h,arus anal,s --r-

l 
vcncbra sacralis V. ---------(--=---

ct os coccyg,s ____ _ 

foramen ischiadicum majus ------- , 

--

os sacrum -- - ------ - -- - ------ -- ---

- \ 
' ' ' ' ' 

\ ~ ---- '-"~\ -:z.- \ .t' 
canahs sacrahs ----- '' '' \~ 

diaphragma urogenitalc 

m. coccygeus (m . ischiococcygcus) 

'', Jig. anococcygeum (anococcygea lis csík) 

',, lig. sacrotubcrosum 

lig. sacrococcygcum vc111ralc ct 
musculus sacrococcygcus vcntralis 

vcsica urinariac - - __ 

symphysis pubica - - - __ _ 

\ 
1 

4. ábra. A rncdcncc"ícnék fclülné7ctbcn 

,),,,.,,. .. 
-........_ - -: __ ,, 

,--, 

m. pubococcygcus 
(m. lcvator ani) 

\ \ 1 

\ uterus ---_\/ -

"-- -)---' - rcctum -- -- --- --- ---- \ --
\ 

-; ----------- os coccyg is 

lj ___ ---/ ---""""' ''"" 
-------7 -----vag111a 

~_/ 

1 
pcrincum (celllrum tendincum) 

j_ ábra. A végbélcmclő izom belső egyesült rostjai (musculus pubococcygcus) a végbél mögött, a7 anococcygealis csíkkal egyesülve hona létre az ún. levator 

platct. amelyen a végbél és a hüvely felső rés7e fekszik. /\ végbél rnöglil a be lső rostok hurokszerííen haladnak kétoldalt a szeméremcsonthoz és egy nyílást 

(levatornyílás) hoznak létre. A legbelső rostok S7oros összeköttetésben vannak a gáttal, dc szálak kapcsolódnak a végbél. a hüvely és a húgycső izmaival is 
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A medence és a /wsluír~\'a m6gii11i terlilet a11ató11icúú11ak 11,)grúgrás:-sehé.~·=eti \·ouatko:á sai ( I) 

preputium clitoridis 

cruscli<o,id;s , , _ '•,,_ ',, ',' 

foramcn obturatum - - ______ _ 

m bulbocavernosus --- - 
(111. bulbospong,os us) 

, , , 

_ glans chto11d1s 

__ orificium urethrae 

_________ m. ischiocavcrnosus 

------ vagina 

________ - - - fascia diaphragmati s urogcnitalis infcrioris 

- m transversus perineí superficia lis 

--- perineum (centrum tendineum) 

!ig. anococcygcum 

Ii. áhra. A diaphragma urogcnitalc felszínes részei 

bél hez/gá thoz erősen rögzített , a végbél és a hüve ly tartá sában 

meghatáro zó jel entőségű. 

MUSCULUS ILIOCOCCYGEUS Az iliococcygeus izom szé lesen ered a fe

hér vona lon az obt urat or bőnyének megfelelően, rostjai össze

térve, hátra- és befe lé hal adnak , és a farkcso nton és a lig. 

anococcygeumban tapadnak ( 4. ábra) . 

FASCIA DIAPHRAGMATIS PELVIS A farkcso nti és a végbélemelő 

izmot kívülről és belü lről is borító izompól ya (fasc ia d ia

phragmati s pelvi s superior e t infe rior) vékony. A medence 

fenéken tehát ninc s erős bőnye, cs upán egy a lveo lar is, laza 

kötőszövet taka rja az izmokat, ame ly a medenc ei kötőszöveti 

rend szer (fasc ia pel vis) része . 

DIAPHRAGMA UROGENITALE Alapvetően egy három szög ala

kú sza lag (t riangu lar ligament vagy uroge nita lis háromszög) 

képezi , ame lynek a lapja a két ülőgumó közötti egye nes, és 

amel y kitölti a sze méremí v, a két ülőcsont szá rának belső ré

sz e és a gát közö tti terü letet , és elzárja a végbélemelő izom 

belső rostjai közötti ny ílást, az izom legbelső rostja ival öss ze 

tapad (6. ábra). A nő álló hel yzeté ben közel vízsz intesen fek

szi k. Két erős bőnyéből (fasc ia diaphragm at is uroge nita lis su

perior et inferio r) á ll, ame ly kö zött az ülőcsont alsó szá rain 

eredő és a gáto n tapadó muscu lus transvc rsus perinei profun

du s talá lható ( 7. ábra ). A sy mph ysis íve alatt össz eka paszko

dik a ligamentum arcua tw11mal. Azt a részét , amel y ezzel a 

sza laggal érintke zik, néha liga man tum tran sve rsum perinei-
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nek is neve zik (7. ábra). A háromszög a lakú sza lago t a hú gy

cső és a hü ve ly fúrja át. A diap hragma urogcn ita le mindkét 

sze rvve l erősen összetapa d, és azokat tartj a. Közvet lenül a 

symph ys is íve a latt átfúrja a cs ikló visszc re (ve na dorsa lis pro

fund a c litoridi s 7. ábra). 

A diaph ragma urogc nitale fe lsz ínes izmai a háromszög alak ú 

sza lag alatt ta lálhatók (6. ábra). A transve rsus perin e i su perfi

cialis izmok az ü lőgumókon eredn ek és gátba futn ak. aho l a 

kü lső analis sphincter izo mrostja ival is keve rednek . Az arteria 

pud enda interna és a nervus pudend us az izom alatt az ülő

gumó nál jut a diaphra gma urogenita lae- ba (8. ábra) . A bulb o

cave rnos us izom (m usc ulus bulbospongiosusnak is nevez ik) , 

ame ly a bu lbus ves tibu lit (8. ábra ) borítja, vékon y, a centr um 

tend ineum per ine in ered, ahol rostjai a külső ana lis sphin cter 

izomma l nyolca s alakba n összefo nód nak . Az izom megke rüli 

a hü ve lybemene tet , és a cs ik ló tuni ca albugine ájá n tapa d. A 

bulbus ves tibu li alatt, a diaphragma urogenita le á llomá nyában 

talál ható a Bartholini-fél e (tulaj do nképpe n Bar tholin) miri gy 

(g landul a ves tibul aris major). A muscu lus ischioc ave rnosu s 

(6., 8. ábra) a csik ló szá rait és az azokk al egy ütt haladó ideget 

és verőeret (arteria et nervus dorsa lis clit oridi s) borítja . Rostja i 

az ü lőcsont alsó szá rán eredn ek, és a csik ló tövé n tapad nak. 

GÁT A szűkebb (klinik a i) értele mbe n vett gát (perinea l body , 

per ineal wedge, pe rineum) a medence üreg ének a lapját képe

z i, kb. 2,5 cm nagyság ú, pirami s alakú , a két ülőgumót össze

kötő egyenes síkjá ban feksz ik, a végbél és a hüve ly kö zött 
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'"'°"" 1" '.'. '.'.~ ' ::m 

ram,s '"''"'°" o.sls p,bl s , ,, , ', , ', ' , , 

lig. pubicum supcrius 

lig. inguinale 

v. dorsalis profunda clitoridis 

ramus inferior ossis pubis ',,,,, 
lig. arcuatu111 pubis 

lig. transvcrsum pcrinci 

a. dorsalis clitoridis 
ramus oss,s 1sch11 , __ 

- n. dorsalis clitoridis 

vagina 
' 111. transversus perinei profundus 

fascia diaphragmatis urogcnitalis superior urethra fascia diaphragmatis urogenitalis inferior 

7. ábra. A diaphragma urogcnital~ mélyebb részei a gát felől nézve 

acctabulum 

tuber ischiadicum 

111. ischiocavernosus 

' ' ' ' ' ' 

bulbus vestibuli 

- , 
' ' ' 

fascia ~liaphragmatis urogcnita lis inferior 

- J --
a. pudenda interna 

pudendus 

111. transversus pennc, pro fundus - - - 111 bulbocavernosus 
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fascia obturatona - - - -

sphincter ani externus 
ccntru111 1endineu111 perinei 

\,, 

lig . sacrotuberosum f :-----~-----_-\,._-~:-----------~: : tu~e;~ ;; nda interna 

111. levator ani et fossa ischiorectalis 

111. gluteus maximus 

os sacru111 lig . anococcygeum os coccygis 

8. ábra. A diaphragma urogenital~ és a medencefenék alsó felszíne 

' ' 
,_ ' 

"'- .:-~ nn. perinea lcs 

anus 
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uterus 

__ - rcctum 
vcs1ca urinana ... 

urethra - - __ _ 

......... \ 
----,\ 

pcrincum (centrum tendincum) m. sphinctcr ani externus 

9. ábra. A medencei szervek harántrnctszctc és a gi11 

vagina ----------

scptum vcs,covagmalc -- -

~! 

\ 

, 
,' 

, 

pcrineum 

- - - - - - - - - - rcctum 

/0. ábra. A gát és a hüvely-végbél sövény kapcsolata. Jól látható. hogy a gát csúcsát (nyilakkal megjelölve) 

tulajdonképpen a hüvely- végbél sövény alsó. szétúgazó rostjai képezik 

középen (6., 8., 9. ábra ). A piramis ho ssz a hozzávetőlegesen 

megegyez ik a húgycső hosszáva l, csúcsa a testüreg fe lé tekin t 

(9. ábra) . Elöl a hüv ely, hátul a végbél határo lja. A gát tá

gu lékon y, egyé nenként változó fejlettségű, erősségű és ruga l

ma sság ú. A medence leg mél yebb pontja. A medencei szervek 

tartá sába n meg határozó. Sz ülés a latt védi a szülőutakat, 

megakadál yozza azo k megrepedé sét. Elnevezése innen szá r

ma zik. 

Agát a szó szo ros é11elmében nem nevezhető önálló sze rvnek, 

mert izom - és kötőszöveti rosto k össze futásából képződik, 

,,izmok és bőnyék talá lkozás i helye" . Külső részé ben a kötő-

/997 Nög_róg_rá.c ati Onkológia /. 77 86 

szöv eti elemek , a belsőben az izomro stok vanna k túl súlyba n. 

A gátban összefutó izmok több sz inten helyezke dn ek e l. A gát 

(piram is) cs úcsát a végbé l- hü vely sövé nyne k a hüve lynyí lás 

felé futó, szé tterül t és megerősödött, alsó rostjai képezik, ame

lye k a gát a lapjáig terjednek (/0. ábm). A hüvely - végbél 

sövé nnye l együtt haladó Denonvilliers-bőnye is ebben tapad. 

Reijfens111'1I (3) sze rint a hüve ly- végbél sövé ny képe zi a gát 

tenge lyét, a többi izom és kötőszöveti ros t ehhe z csa t lakozi k. 

Közel a gát csúcsá ná l a sövé nnyel a levato r ani és a végbél 

rostja i fonódnak össze (5. ábra) . Ez a latt már a d iaphragma 

urogenit a le képleteive l egyes ül. Ezekkel fonódik össze a kü l

ső vég bélzá ró izom (7. ábra) . A kü l ső végbé lzáró izom legbel-
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ső rostjai körkö röse n veszik körül a végbél ny ílást. Külsőbb 

rostjai már orsó a lakban kötik össze a végbé l mögötti liga

mentum anococcyge umo t a gáttal. A külső végbé lzá ró izom

nak jelentős sze repe van a gát rög zítésében. A gát középső ré

szé t centrum tendi neumnak neve zz ük, ame ly a gát ban össze

futó izmok kötőszövetes összefonódása (6., 8. ábra) . A gátat 

képező izomok elölrő l , hátu lról , o ldalró l és fel ü l ről futnak 

össze és gátat minden irányból rögz ítve tartják, illetve a gá t 

ezeke t az izmokat összek öti. 

A perineum hát só (dorsa lis) részé t egyes szerzők ana lis há

romszög nek is nevezik, ame lyet a ligamentum sac rotubcro

sumok hat áro lnak. Alapja a két ülőgumó között i egyenes, 

tehát megegyezik a diaphragma uro ge nita le a lapjáva l. Csúcsa 

a farokcsont felé néz. Az analis hároms zög az anust és a fossa 

ischiore ctali st foglalja mag ába. 

FOSSA ISCHIO RECTALIS A vég bé l két oldalán helyezked ik el, 

ék alakú üre g, amel y a medencefal és a medencefe nék alsó 

fe lszíne közötti terü letet foglalja el. Oldal só hatá rát a leva tor 

per fic ialis perinei) zárja le (6., 8. ábra). A két üreget középe n 

a gát, végbé l és az ún. anococcygca l body választja el. Az ano

coccygea l bod y izom-kötőszövetbő l épül fel és az anococ

cygealis raphae- tól a bőrig terjed. A fossa isc hiorec ta list laza, 

a leo laris zsí rszöve t (zs írte st. cor pu s adip osu m fossac ischio

rectalis) tö lti ki. A zsí rszövet beterjed a végbélemelő izom és 

a diaphragma urogenita le közé is. A két üreg holtter et a lkot. 

ame ly lehetővé tesz i, hog y az anal is csatorna széke léskor tá

guljo n. A fossa isc hiore cta lis a latt a bőr alatt i perianali s rést 

találjuk. 
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