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KISMEDENCEI KÖTŐSZÖVETI RENDSZER A medencei hashá r

tyazsák a latt egy kötőszöveti rendsze r helyezke di k e l, ame ly a 

medence fenéke n ül , oldalt a medence falát bor ító bőnye (az 

ob turator és pirifom , is izmok izo mpólyáj a, fasc ia parieta lis 

pel vis), mellől a symp hys is, hátu l a keresz tcsont hatá ro lja, 

felfelé hátu l a hashártya mögö tti térbe, mellől a hashá rtya és a 

hasfa l közötti területbe folytatód ik. A med encefa lon az arc us 

tendi neu snak megfe le lően ered. Körül fogja a mede ncei 

sze rveket , azo kkal érintkező része sűr(í fonatot alkot , ame ly a 

medence i szerv ek bőnyéjét (fa scia visceral is pelvis) képezi ( /. 

ábra). Helye nként kötegszerűen megvastagszik , sza lago kat 

hoz létre , máshol az ereke t, idegeket körülvéve bizto sítja azok 

lefu tását . A sűrűbb része k közö tt rések (paraspat iumok) ta lá l

hat ók, amelyeket ereket nem ta 11alma zó , laza kötőszövet tö lt 

ki (2. ábra) . Ezek a rése k könnye n összenyo mhatók , és ezál

ta l lehetővé vá lik a medence i szervek, húgy hó lyag, végbél és 

hü ve ly tágu lása. A kötőszöveti rendszer ,jó llehet egy egységet 

a lkot , a gyakor lat sze mp ontjáb ó l öt részre bontható: 1. A me

dence szerve inek bőnyéje, 2 . a medence i szervek bőnyéje és a 

hashá11ya között elhe lyezkedő laza kötőszövet, 3. megva s

tagodott kötőszöveti rostok (sza lagok) , 4. látszó lagos rések , 

amelyeket laza, ereket nem tartalmazó kötőszövet tölt ki, és 5. 

a ny irok- és véré rhálózatta l összefonódo tt kötőszöveti rostok . 

A kismede ncei kötőszöveti rend sze rt so kfé leképpen neve zik: 

endope lv icu s vagy intrapel vicus fascia , kötőszöveti test ( con-
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je sen új rajzo k. 
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nect ive tissue body) ( 1 ), neu rovascu laris leme z (neurovascu

lar plate) (2), co rpu s intrape lvinum (3) , para metr ium (4) , 

ga ine iliaque intem e (5) , illetve boar d liga ment and hypogas 

tr ic sheaths (6). Anderhuber és Lichtenegger (7) a corpu s 

intrapelvinu m kifejezést lattják a lka lmas nak. Szer intük a co r

pus intrap e lvinum a medence falá ról ered az arcu s 

tendineusnak megfel e l ően. Az ere dés i he ly e löl a pubocerv i

ca lis sza lag ig tart, hát ul felfelé fordu l, s a pro montorium és a 

psoas izo m szög leté ig terjed. 

Richter és Frick (8) az egész medence i kötőszöveti rendszert 

három gyökérből szá rmaztatják : 1. A venás eredet a kü lön

böző sza lago kon kereszt ül a ligamentum cardi naléban harán

tu l futó gyűjtőereket fog la lja magába n. A gyűjtőeres há lóza t a 

ligamentum card inalén keresz tül a mede nce falhoz fut. Ezt 

nevezte Amreich phleboductnak. 2. Az arte riás gyöké r egy 

sz inttel maga sab bról, a hypogastr ica terü letéről ered, és 

megfe lel a franc ia iroda lomban haszná lt ga ine hypogast riqu e

nek (9). 3. A neuroveget at iv gyökér megfe lel a rectal pillar 

keresz tcso nt és a végbél között i részé nek (lam ina neuro

ducen s). Eze n kere sz tü l j utnak az idegek a med ence i 

szervek hez . 

A kötőszöveti rendszer egyes része i sokszo r nem élese n körü l

határo lt kép letek, hanem csak megvastago dások, amelyek a 

környezettől neheze n különíthetők el. Ez a magya rázata 

ann ak, hog y ma is so k az ellentmondá s, és sokfé le elneve zés 

használatos, ame lyek az anatóm iai viszo nyok megértését 

zavarossá tesz ik. A gyako rlatba n nem a kép letek e lneve zése, 

hanem a kötőszöveti rendszer működésének megé rtése szük

séges. Ennek tömör lényege az , hogy a kötőszöveti rosto k te l

j ese n körülfogják , min tegy beb urkoljá k a kisme dencé ben 

ta lá lható képleteket , vagy is a húgycsöve t , húgy hó lyagot , a 

húgyve zetéket , a hüve lyt , a méhnyakat és a végbe let, valam int 

az ereket és idege ket, azokat e lvá lasztják, védik és rög zítik. 

Más szó va l a kötőszövet mindenütt j e len van , aho l kép lete k 

ta lálhatók . A kép letek között i réseke t ped ig nagyon lazá n tö lti 
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- - - - - - - - - pentoneum 
tuba utcrina - - - - - - - - -

ligamentum rotundum ----

uterus --- ---

/. ábra. A medencei kötőszöveti rendszer a hashártya alatt a medencefal és -fenék közötti területet tölti ki. Elöl a symphysis, hátul a keresztcsont. oldalt a 

medence fenekét és falát borító bőnye határolja. Felfelé a hashártya mögötti. illetve előtii területbe folytatódik. Ez a kötőszöveti rendszer a medencei szerveket 

beburkolja. Az ábrán jól látható a medence szerveinek hashártya alatti elhelyezkedése, és azok kötőszövetes burkolata. A szerveket bori tó kötőszövet i rostok a 

szervek oldalán összetapadnak, és mintegy lemezt képeznek, amely a keresztcsont és a diphragma urogenitale kö7ört feszül ki. és szorosan összetapad a vég

bélemelő izom bőnyéjével 

ki. M(ítétt ani sze mpontb ó l azo nban fontos , hogy egyes része it 

pontosabban körü lhatáro lj uk, mert csak így érthetők meg és 

csak így végezhetők a medencében műtétek. A leírásában 

utalunk a különböző elnevezésekre. 

A MEDENCE SZERVEIN EK BŐNYÉJE (FASCIA VISCERA LIS PELVIS) A 

kismedencei sze rvek bőnyéje a kötőszöveti rend szernek a 

medencei sze rveket körü lfogó sűr(í fonata . A bőnye teljesen 

körü lveszi és védi a hüve lyt , a méhet, a hó lyagot , a húgy

csövet és a végbelet. Az egyes sze rvek izomrostjai sokszo r 

összefonódnak a bőnyével. Más kor a kü lönböző sze rveket 

borító bőnye tapad össze , és sövé nye ket (septum) hoz létre. A 

sövé nyek a sze rvek véde lme mellett , azok rögzítésében is 

részt vesznek , és gátat képe znek kóro s folya matok (fertőzés, 

daga natos megbetegedé s) terje désében. A mede nce i sze rvek 

bőnyéje a sze rvek o lda lán egymássa l szorosan összefo nód ik, 

minteg y leme zt képe z, ame ly a diaphragma urogenitale és a 

kere sztcsont közö tt feszü l ki, alul te ljesen összekapaszkod ik a 

végbélemelő izom pó lyájáv al (3., 4. ábra), és a medencei 

szerveket elvá lasztja a medence falától. Ha a mede nce fa lát 

megtisztítjuk a vér- és nyi rokerektől , valamint az azokat 

körülvevő kötőszövettől , és eltávo lítjuk a kismedencében lévő 

laza kötőszöveti rostokat , látható , hogy a kisme den ce i sze rvek 

oldalát bo rító leme z és a végbélemelő izom heg yes szög ben 

ta lá lkoz ik, és egy árkot fog közre (4., 15. ábra) . 
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1 , 

_' _ - - - - - - - urctcr ®----.,,,___ - . . . . 
~ ------------- vcs1covag111ahs spauum 
~ • ---- - -- --- -- lig. cardinalc 
~ - - - - - - - - - - - - - - - vagina 

, ' . . . 
~ -

1
-, - --------- rectovag111ahs spatmm 
I 

I' - - - ----- -- - pararectalis spatium 

-,, - - - - - - - - - - - - - rcctum 
, 

2. ábra. A medencei szervek között és mellett laza kötőszövettel kitöltört, 

ereket nem tartalmazó rések (spatiumok) találhatók, amelyek könnyen 

összenyomódnak, és ezáltal lehetővé teszik a medencei szervek működését 

SÖVÉNYEK 

HÓLYAG- HÜVELY SÖVÉ'NY (SEPTUM VESICOVACINALE) A 

hólyag- hüvel y sövényre vonatko zó irod alom nagyon ellent

mo ndásos . Vannak, akik a létezését is kétségbe vonják . Mások 

szeri nt a hüvely és a hólyag bőnyéjének össze tapad ásá ból 

keletkez ik, és a hól yag- hüvely rés hátsó falát képezi. Semmi 

sz ín alatt nem olyan kifejezett , mint a végbé l- hüve ly sövény. 

A gyako rlatban tu lajdo nképpen a mell ső hüvelyfal kü l ső 

/99 7 Nőgyógyászati Onkol ógia 2. /8 7 /9 7 



részé nek (hüvely bőnyéje) meg vastagodása , amel y tulaj

donképpen a pubocerv ical is sza lagna k a hólyag alatti része (5. 

ábra) . 

1/ÜVELY FELETTI SÖVÉN)' (SEPTUM SUPRAVAG!NALE) A hólyag és 

a hü vely- méhnyak kötőszöveti burkának összetapa dásábó l 

a lakul ki. Egyénenként nagyo n vá ltozó vas tagságú, álta lában 

vékon y sövény, amel y sokszor nehezen talá lható meg. A 

hólyag - hü vely rés tetejét képezi. Elvá lasztja a hó lyag- hüv ely 

és a hólyag - méhnyak réseket (5. ábra). Ha a sövé nyt 

átvágjuk, a két rés egységessé válik. A hüvely felett i sövé nyt 

ves icocerv ica lis sza lagnak is nevezik. 

VÉGBÉL- HÜVELY SÖVÉNY (SEPTUM RECTOVAGINALE) A vég bél és 

a hüvely bőnyéjének összeta padásábó l keletkezi k, a hü ve ly 

hátsó falának izmaiva l összefonód ik, azo któl azo nban köny

nyen elvá lasztható. A vébét - hüvely rés mellső falát képez i, a 

Douglas-üregtől a gát ig te,jed , és az t rögzí ti (5., 6. ábra) . 

agysága , vastagsága és erőssége egyéne nként nagyon kü lön

böz ik. Szövettani lag túlnyomórészt kollagén , kisebb részt 

e lasztikus kötőszöveti rostokbó l és simai zomrostokbó l épü l 

fel. Részletesen Mill ey és Nicho/s ( 11) tanulmányozták , és 

megállapították , hogy már a 14 hetes embryóban megtalá l

ható . Véleményük sze rint a sövé nynek fontos szerepe van a 

gá t tanásában. 

Tobi11 és Be11jami11 ( 12) a Denonvi ll iers-fascia mellső 

rétegé nek tekintették. Mások úgy vélik, hogy a sövénye n be lül 

egy vékon y, hártyaszerű, kötőszöveti szaporu lat van , és ez 

Denon villier s-fasc ia , ame ly a hátsó hüvelyfal alsó felsz ínéhez 

tapad. A Denon villiers -fasc ia a Douglas-üregtő l a gát ig terje d, 

és részt vesz a gá t rögzí tésébe n. 

A KISMEDENCEI LAZA KÖTŐSZÖVET Ez a laza kötőszövet i rend 

szer a medence i szervek bőnyéje és a medence fali izmok 

A medence és hashártya mügölli teriilet nőgyógyász-sebés:eti vonatkozásai (2) 

izompó lyája , a medence fenék és a hasháttya között he

lyez ked ik el. Alapvetően a meden ce hashár tya alatt i terü

letének képletei között terü l szét, a réseket tölti ki (2. ábra). 
Lazaságá nál fogva ben ne a medenc e gyu lladásos meg

betegedése i gyorsan tova terjed nek . A kismeden cei kötőszö

veti rendsze r a hashá n ya mögötti kötőszöveti rend sze r foly

tatá sa(/. ábra), ame ly felfelé a vesék körüli laza kötőszövetig 

terjed, lefelé pedig összeköttetésbe n van a nagy és k is ülő

cso nti ny íláson kere ztü l a farizomzattal, az obtura tor és a 

combcsatorná n keresztül pedig a comb fel ső részével. 

SZALAGOK A medence sza lagja i sokszo r nem valódi sza

lago k, hanem a mede ncei szerveket borí tó kötőszöveti tok 

folytatása , amely a szervektől a mede nce falához megy. Jó l

lehet, az egyes sza lagok egyenké nt nem kifej ezette n erősek, 

együttesen egy rögzítőrendszelt alakítanak ki. A sza lagok a 

medence i szerv eket fogjá k közre, elöl a symphys is hátsó fel

színéhe z, oldalt a med encefa lhoz és hátra a kere szt- és fark

cso nth oz tapadnak, a lul pedig a végbéleme l ő izom izompó

lyájával, illetve a diaph ragma urogenita léval kap aszko dn ak 

össze, azokon nyugszanak (3 . ábra). 

PUBOCERVICALISSZALAG A pubocerv ica lis sza lag a liga mentum car

dinale alsó szé l étől és a méhnyak melletti szövetektől ered, a 

hólyag bőnyéjével elválasz thatat lanul össze kapaszkodva a 

medence közepé n fut előre a sym physis a lá, és egyesü l a 

diaphragma urogen italéva l. Kétol dalt a hólyag mellett i része 

az arcus tendi neuson tapad (7. ábra), és ezá lta l elválas ztja a 

hólyag el őtt i rést (cav um Retzi i) a hó lyag me lletti üregektől. 

A húgy hólyago t a sza lag támaszt j a a lá és függeszt i a medence 

falához. A diaphragma urogenira létó l a hólyagig tan ó részé t 

puboves ical is sza lag nak, a hól yagtól a méhnyak körüli 

szövet ekig te,j edő részét pedig vesicoce rvica lis szalag nak is 

nevezi k. Haszná latos még a fasc ia puboce rvica lis, fasc ia pu

boves icocervicalis , ves icope lvic ligament . hólyagsövény 

• ------------ ------- sym physi s pubica 
,.__ __ __;__ --------------- preves icalis spatium 

lig. pubocervicale •e~:---------

- - - - - ves icovagi nalis spatium 

__ ) ___ _ lig. card inalc 

-- - ---- rectovaginalis spa1ium 

- ------ -- pararec 1alis spatium 

lig. sac rocervicale . ,,~::. _____ _ --- - - - - - - - - - - - rectum 

- ------------------ re tror ec ta lis spa tium 

3. ábra. A medence kötőszöveti rends zerének átmets zeti. sematikus képe 
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Bősze P 

-------------- ----------- - symphysis pubica 

- -- ------------ vesica urinaria 

4. ábra. A teljesen letisztitot1 végbélemelő izom és a szerveket borító bőnye, amely szinte egy lemezt képez és a végbélemelő izommal egy árkot fog közre 

(bladder septa , asce nd ing bladd er septa) , fasc ia/sza lag vesico

vag inalis megje lölé s is. A szalagnak a húgycsőhöz futó rés ze 

megva stago dott, és sz inte szárnyszerűen rög zíti a húgycsöve t 

a fehér vo nalhoz. Raz ( 13) ezt a megvastago dás! urethrope lvic 

ligamentumn ak nevez i. A gya korlatban nehéz ezt a szalagot a 

mede ncei szervek bőnyéjének me l l ső részétől elkülön íten i, 

azza l tulajd onképp en egy egysége t képe z. Műtéttani sze m

po ntb ól ennek nincs is j e lentősége, csak azt kell tud ni , hogy a 

hólyag két old alátó l erős kötőszövetes leme z halad a sym

phys is hátsó alsó részéhe z, a diaph ragma urogenita léhoz , és 

o ldalt az arcus tendineu shoz , amel y rög zíti a húgy hó lyagot , 

és , amely a hólyag előtti rés o lda lát képezi. 

.,,.--~. 
utcrus - ---------- ------- ---- • 

PUBOURETHRALIS SZALAG A húgycsöve t a sym hys is mel l ső és hát só 

fe lszínéről eredő, ,,U" alakú sza lag fogja telje sen körül (8. 

ábra) . Ez a pub ourethra lis sza lag , ame lynek Nichols (14) 

hátsó, középső és mellső részé t különít i el. Raz ( 13) szer int a 

sza lag a symp hys is a lsó fel színérő l (ligamen tum arcuatum 

pubi s, ligame ntum tran sversum perinei ) ered, és a húgycsövet 

két részre osztja: a hasüreg i és a külső húgycsőszakaszra. 

Vélemén ye sze rint az előbbinek akaratun któ l függet len, az 

utóbb inak az akara tunktól függő vizele ttartásban van sze repe . 

Mi/ley és Nichols ( 11) vizsgá latai szerint a pubou rethral is sza

lag mellső és hátsó része a di aph ragma uro ge nit a le a lsó és 

felső bőnyéjének folytat ása , meg vastago dása, a középső rész 

- - - - - - - - - - - - vagina 

5. ábra. A medence szervei közötti sövények 
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,--------- vagina 

a- - - - - - - - - - rectum 

- i;;;,.,"?._ ____ septum rectovaginale 
1 

,-- --- - --- - hiatus rectovaginalis 

6. ábra. A végbél- hüvely sövény. amely a Douglas-üregtő l indul és belesu

gárzik a gátba. azt rögzíti 

pedig a két bőnye egyesülésébő l ered. A pubourethralis sza lag 

a pub oce rvica lis sza lag mellső rostjai va l is szorosan össze

fonódik. A sza lagok az obturator intemus és levator ani izom 

össze húzódásakor (hasp rés fokozó dásako r) megfe sz ülnek és 

szűkítik a húgycsövet. 

VESICOUTERIN SZALAG (BLADDER PILLAR, HÓLYAGDSZLDP) Két o lda lt a hó lyag a lsó 

széléből ered és ligamentum ca rdinalén ak közvet lenül a méh

nyak mell ett i részéhez tapad. Sem a hüvellye l, sem a méh

nyakkal közvet lenül nem ér intkezi k, azoktó l egy ereket nem 

tartalma zó, laza kötőszövettel kitöltött rés vá lasztja el (10. 

ábra) . Ennek a lapj án helyese bb lenne vesicocar din alis sza 

lagnak (ligamentum vesicocardinale) ne vez ni . 

A gyako rlatb an a ves ico ute rin sza lag sem tekinthető va lódi 

szalagn ak. A benne futó ere k körü l e l helyezkedő kötőszöveti 

meg vastagodás, amely e lvá lasz thatatlanul össze tapad a 

hól yagot beburk o ló kötőszövet i tokka l, annak a ligamentum 

• --------- - vesica urinaria 

7. ábra. A pubocervicalis szalag húgyhólyag melletti. felső rostjai (pubovesi

calis szalag) az arcus tendineuson tapadnak. Ez választja el a hólyag előtti 

rést (cavurn Retzii) a hólyag melletti üregektől. Az ábra jobb oldalán a pubo

vesicalis szalag felső rostjai az arcus tendineustól elválasztva láthatók 
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A medence és hashártya mögöu i terlliet nögyógyász-sebés=eti l'Onatk ozásai (2) 

car dinaléh oz futó meg vastago dá sa . Külön szalagké nt va ló tár

gya lása műtéti szempontb ó l mégi s indokolt , mert ben ne eg y 

a lagutat képezve (ureter tunnel , ureter csato m a) a húgyvezeték 

halad kere sz tül. A húg yvezeté k, ame ly a sza lagot egy mellső 

és hátsó rés zre oszt j a, a csatornáb an csa k lazán kötődik a sza 

lag hoz, közte és a szalag közöt t laza, kötőszövettel kitö ltött 

nagyo n véko ny rés va n, amelyben erek nin cse nek. A mellső 

rész az alagútba vez etett esz köz fe lett ke ttévág ható, és így a 

húg yvezeté k te ljesen látó tér be hoz ható (9., 10. ábra). A 

húgyveze ték azonban a hát só rész hez is rögz ített. Ha a 

húgyveze téket fel akarjuk sza badítani vagy a rögzítő kötő

szövet i rostokat vágjuk ár, vag y a vesico uterin sza lag hátsó 

részét. 

A ves icouterin sza lag kötőszöveti rosto kbó l és kevés 

zsírszövetből á ll, ame lybe n kiterjedt gyűjtőeres fonat va n. A 

gyűjtőeres há lózat a hól yag tól és a húgyvezetéktől jövő vissz 

ereket tarta lmazza. A gyűjtőerek közöt t a méh , va lamin t az 

alsó és felső hó lyag ütőereinek véko ny ágai és idegros tok is 

ta lálhatók. Az arte ria ves ica lis inferi or törzse a sza lag lega lsó 

részé ben fut. 

LIGAMENTUM CARDINALE A méhn yak és a hü vely olda la, va lam int az 

oldalsó meden cefal között eg y sűrű érfonat feszül ki, ame ly az 

arte ria és ve na iliaca interna (hy pogas trica) rend sze réhe z tar

tozó kis ereket tarta lmazza, és amely hátra, a vég bé l fe lé is ter

je d. Az erek me llet t idege k és nyirokere k ta lá lható k. Az 

érfon ato t a nyiro ke rekke l és idegekke l együtt laza kötőszövet 

szövi át, ame ly a hüvely és a méhn ya k mellett sokka l sűrűbb, 

mint a med encefa lná l. A kötőszöveti rostok nagyjából 

párhuza mosa n futn ak a gyűjtőerekkel. Közt ük , a ve nák faláva l 

szorosa n össze kap aszk odott, sima izo mro sto k is ta lálhatók. A 

kötőszöveti és s imaizo mr ostok hálószerűen he lyez ked nek el, 

húzó hatá sra megnyú lnak , illetve megvas tag odnak . Az érfo nat 

az idegekke l, nyirok erekke l és a kötőszöveti s ima izo m ros

tok kal együtt képezi a ligame ntum ca rd ina lét , ame lyet 

Mackenrodt-sza lagnak ( 15), ritk ábban 801111ey-féle susten ta

cu lumnak ( 16), tran sverse / latera l cerv ica l ligamentnek , late

ral is para metri umna k is ne vez nek . A ligament um card inale 

nem kelti va lódi sza lag benyo mását , nyuga lmi állapot ban a lig 

tapinthat ó, sza lagsz er(ívé húzó hatá sra vá lik. A ligamentum 

cardinale a szó szöv ettan i érte lmében sem va lódi sza lag. 

Tu lajdonképpen megfe le l az előbbiekben leírt nyirok- vé rér 

fonatok középső, a medencefaltó l a meden ce i sze rvekhe z futó 

részének. A ny irok - vérér fonatok nak ez a legs(ír( íbb , 

legkeményebb és legrög zítettebb része , és ezá lta l elkü lönül a 

többitől. 

A ligamentum car dinal e a medencefa lon l egyezőszer(íen szét 

te rülve ered , innen a medence köze pén csakne m vízsz inte sen 

fut a hüve ly fel ső és a méhn ya k a lsó szé léhez (J /., 15. ábra) . 
A fonat e l őre a hólyag hoz, hátra a vég bél hez és le felé a hü ve

lyh ez is terj ed, és szorosa n összefonó d ik a szer veket borító 
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- - - - - - vesica urinaria 

symphysis pubica - - - --- prevesicalis spatium 

!ig. pubourethrale •e::_ -- - urethra 

- - - - - - - - - - - recn11n 

symphysis pubica - - - - - - - - - - - - - vesica urinaria 

\ 
8. ábra. A pubourethralis szalag. A szalag !~írásával kapcsolatban sok az ellentmondás, 

látható azonban, hogy a húgycsövet a symphysis mellső és hátsó felszínéhez rögzíti 

bőnyével , ille tve azo k részét képezi. A méh- hü ve ly me lletti 

rész ét ut erovaginal pill ar (param et rium - par aco lpium) , a 

hó lyag mell ettit parac ys ticum , a vég bé l me llett it ped ig para

proct ium nak is em leget ik. Ilyen érte lemben a liga mentum ca r

dina le gyako rlatila g megegyez ik a parametriumma l. 

A méhn yak és a parametrium kö zö tt a határ, ame lyet 

határ zónának (boundary zone) nevezne k, nem éles. Be nne az 

' 

!ig. cardinale - - - - - - - - • 

ureter ~-

arteria és vena uterina ága i halad nak . A med encefa lon az arte

ria iliaca intema területén tapad , ille tve tú lnyomór észt annak 

ága i képez ik. Mel lette és kissé felette fut az arter ia umbi lica lis 

(ob literan s), amel y egy vékon y kötőszöveti leme zzel kap

csolód ik hozzá . A méh mellett a húg yvez eték ha lad el 

közvet lenül felette. Az arteria uterina a sza lag fe lső szé lében 

ta lá lható , amely sokkal lazább, nyirok- és zs írszöv etben 

gazdagabb. Benne izom - és kötőszöveti rostok alig láthatók , 

---- ---------- !ig. vesicouterinum 

iliaca interna (hypogastrica) 

• ------ - a. iliaca extcma 

9. ábra. A ligamentum vesiciuterinum. Látható, hogy a szalag a húgyhólyag felső szélétől a ligamentum cardinaléhoz halad 

és a húgyvezeték átfúrja. Az ureter előtti mellső lemez, a fogó felett elemelve látható 
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•- --------- ----------- -:Z:::.-------- -- --------- ----- vcsica urinaria 
•------

- 1 

!ig. cardinale ---- ------- • 

- -- ------ ureter 

10. ábra. A vesicouterin szalag hátsó lemeze. A mellső lemez átvágva, és lekötött csonkjai „ l"-gyel jelölve. 

A hátsó lemezt a vesicouterin szalag és a méhnyak közötti, laza kötőszövettel kitöltött, ér nélküli résbe vezetett eszköz emeli ki 

ideg szála k viszo nt nagy szá mban figye lhetők meg. A felső 

rész az alsó, tömött, keményebb részről, ame lyet alapvetően a 

vena hypoga strica ágai képeznek, könnyen elmozdítha tó. A 

ligamentum cardinale a hólyag és a végbé l mellett i üregeket 

választja el, átvágása után a két üreg egységes lesz. 

KEREK MÉHSZALAG (LIGAMENTUM TERES UTERI, LIGAMENTUM ROTUNOUM) A méh 

sa rkának , közvetlenü l a méhkürt előtt i részérő l ered. A pete

fészeksza lag (ligamentum ovar ii proprium) folytatása kén t, 

oldalt és előrehalad, miközben megemeli a szé les méhs za lag 

mellső lemezét (/ 2. ábra) . A lágyékcsatorna belső nyí lásá n 

be lép a csatornába, és a külső nyílá son kilépve a nagyajakba 

sugár zik. A kerek méhs za lag a gubernac ulum test is éb rény i 

maradvá nya. Szerepe van a méh e lőrehaj lott helyzeté nek b iz

tosításában . 

SACROUTERIN SZALAG (LIGAMENTUM SACROUTERINUM) A sacro uter in sza lag a 

belső mé hsz áj magasságában a méhnyak kü lső. olda lsó 

szé léve l és a hü velybo ltozat tal kapasz kod ik össze . Rostja i 

elvá laszt hata tlanul összefo nódna k a ligamentu m card ina le 

méhnyak és hüvely melle tt i rostjaiva l. A sacro uter in sza lag ív 

ala kban megy hátra a ke resztcsont felé , amellyel azo nban 

közve tlenül nem érintkezik; a sac routerin szalag elnevezés , 

tehát nem helye s. A két oldalt, ív alakba n kifeszülő sza lagok 

megeme lik a hashá11yát és a Doug las-üreg oldalát képez ik 

(13. ábra) . Ez a feszü lés azonba n csak lehetsége s, és csak 

akkor vá lik láthatóvá , ha a méhet megemeljü k és megfesz ítjü k 

(20). Nyuga lmi helyzetben a méh és végbél összefeksz ik, a 

sacro uter in sza lag gyakor lati lag nem látsz ik. Mindkét olda lt 

szorosa n össze kapasz kodik a vég bélle l, azt körülfogja azáltal, 

hogy a két sza lag a végbél a latt összetapad. A végbél hez 

tapadó része nagyon vékony (14. ábra). 

Szöve ttanilag simaizom- és kötőszöveti rosto kbó l épül fe l, 

amel yben erek, sympat hicu s és parasym pathicus idegro stok és 

nyiroke rek vannak. A méhny ak felé eső részé ben erekben és 

•-h ---!ig. rotundum 

- -- -- -- !ig. cardinale 

---- -- a. iliaca interna (hypogastrica) 

--- ----- pararcctalis spatium 
--- ----- ovarium 

//.ábra.A ligamentum cardinale 
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- ::• · !ig. latum 

I 2. ábra. A kerek és a széles méhszalag. valamint a ligamentum infundibulopelvicum 

s ima izo mro stokba n gazdag. A hát só része sokkal vékonyabb, 

és főleg laza kötőszöveti rostokból á ll. 

A sac ro uterin sza lag a méhn yakat és a hüvelybo ltozatot a 

kere sztcsont fe lé hú zza, és így szerep e van a méh e l őrehaj tott 

helyze tének kialaku lásába n és a méh előesésének megakadá

lyozásá ban . A hüve ly fe l ső része álló helyz etben vízsz inte sen 

fekszik a végbé len és azza l együ tt a leva tor lemezen (leva tor 

plate ). Ennek kialakításában és megta1tásában a sac routeri n és 

cardina le sza lago k meg határozó je lentőségűek. Campbe/1 (20) 

vizsgá latai a látá masztják a ko rábbi megfigye léseket , m isz

erint a sacro uterin sza lag a méh támasz tásában csak másod la

gos je lentőségt'.í. 

A VÉGBÉL SZALAGJAI A sacro uterin sza lag alatt és mögött, azza l 

összefüggésbe n, a végbél középső szaka szá nak két olda lán 

vég ig egy-egy sza lag ta lálh ató , ame ly a medencefalnak, 

/ 

közvet lenül a medencefe né k feletti részé hez futva rogz1t1 a 

végbe let. Ez a sza lag tulajdonképpe n a medenc ei sze rvek 

bőnyéjének leghátsó része, amel y valój ában nem sza lag és 

nem is külön egy ség . Benne futnak a középső végbéle rek. Az 

irodalomba n haszná lato s a hátsó végbé loszlo p, poster ior rec

ta l pi llar vagy recta l pilla r poste rior layer elnevezés is. A vég

bél sza lagja it a sacro uter in sza lagga l együtt sac roce rvica lis 

sza lagnak neve zhetjü k (3. ábra). A végbé l középső szakasza 

mögött a bőnyének egy megvast agod ása látható, ame ly a vég

bél ampullájá nak alsó részé t a keresztcsont vájo latáh oz köt i és 

a felső vég bél ereket ta1talmazza . Ezt a megva stago dás! ne

vezzük Walde ye r-féle fasciá nak. 

LÁTSZÓLAGOS ÜREGEK, RÉSEK A kismedence hashá rtya alatti 

területé n lévő ürege k, rések csak látszó lagosak, mert mind e

gyi ket laza , alveo laris kötőszövet tölti ki , ame lybe n erek nin

cse nek. Valód i üregekk é csa k preparálás során vá lnak. Ezek 

J 3. ábra. A sac.routerin szalag 
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iig . sacroute rinum 

rectum 

14. ábra. A sacrouterin szalag miitéti képe 

az üregek, rések tesz ik lehetővé, hogy a medencei sze rvek 

tág uljanak és egymáso n könnyen e lmozduljanak. Az üregeke t 

kitöltő laza szöve t kön nyen össze nyomható (2. ábra). 

HÓLYAG- HÜVELY RÉS (VESICOVAGINALIS SPATIUM) A középvo na lban fekszik a 

húgyhó lyag és a hüvely között. Mel lő l a húgy hó lyag fala, 

hátul a hüvel y- hó lyag sövé ny, olda lt a hó lyag és a hü ve ly 

me lletti kötőszöveti rostok, ame lyek tu lajdonképpen a pubo

cerv ica lis sza lag hoz tartoznak, határolj ák. A húgycső ere

dé sénél a rés már megszűnik, a hüvely és a húgycső kö

tőszöveti burka összetapad (septum urethrovaginale). Tetejét a 

hüvely feletti sövény képezi (2., 5. ábra). 

HÓLYAG- MÉHNYAK RÉS (VESICOCERVICALIS SPATIUM) A hólyag-hüve ly résnek 

a suprav ag ina lis sövény feletti folytatása. Há tsó hatá rát a 

méhnyak és a hüve lybo ltoza t, a mellső\ a hó lyag adven titi áj a 

a lkotj a. Tetej ét a hashártya borítja (5. ábra). 

A HÓLYAG ELŐ'rn ÜREG (PR~EVESICALIS Sl'ATIUM, CA\'UM/SPATIUM RETZII) A 

hólyag előtti üreget gyakran sy mphy sis mögötti üregnek 

(spa tium retropubicum , retropubic space) is neve zik (3., 7., 8. 
ábra). A sy mphy sis és a húg yhó lyag között feksz ik, felfel é a 

kö ldök felé háromszög alakban összeszűkü lve fo lyta tódik , és 

itt már a fascia tran sve rsa lis és a hashá ttya között he

lyezk edik el az o lda lsó kö ldökszalagok ( ligamentum um bili

cale laterale) között. A symp hysis mögött az alját a húgy

hólya g, húgycső és az azokat rögzítő sza lagok képez ik. A 

hólyag me lletti üregektő l a puboves ical is szalag vá lasztja e l 

(7. ábra). A symphys is fe lső szé léné l a tetejé t a fasc ia tran s

versa lis al kotja. Laza kötőszövet, zsírszöve t tölti ki, amel y a 

hólyag tágu lását teszi lehetővé. A kötőszövetben á lta lában 

erek nincse nek, a lka lmanként azonban az obturator vena egy 

ága fut kere sz tbe. 
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A HÓLYAG MELLETTI ÜREGEK (PARAVESICALIS SPATIUM) A hó lyag melletti üreg a 

széles méhsza lag mellső leme ze ala tt, a húgyhó lyag és a 

medencefal közö tt hel yezked ik el (2., 3., II ., 15. ábra). Belső 

oldalát a hólyag, illetve az azt borító bőnye, kül ső fa lát pedig 

az obtu rator bőnye, és részbe n a levato r ani izo m pa rs pu bicá

ja a lkotja, amel y egyútta l az üreg alját is képezi. Hátra felé az 

üreg alján már a levator an i izom iliococcygea lis rostj ai 

láthatók. A tetején fut az o ldalsó kö ldökszalag. A sza lagot 

vékony kötőszöveti rostok [fascia vesico umbi I ica I is (8)] 

rögzítik a hólyagho z. Az üreg hátsó falát a ligamentum ca rdi

nale képe z i. Mellső fala tu lajdonképpen nincs , mert nem 

feltárt á llapotban , előretek i ntő, háromszög a lakú. A paraves i

ca lis üreg párhu zamosa n halad a symp hysis belső fels z ínével. 

A VÉGBÉL MELLETTI ÜREGEK (PARARECTALIS SPATIUM) A végbél melletti üreg a 

medencei hashárt ya a latt, a sacro uterin szalag , illetve a vég 

be let borí tó bőnye és a végbélemelő, a coccygeus és kis 

részbe n a pir iformis izmok közö tt feksz ik a medence fenekén. 

a parametr ium és paracolpiurn a latt (2., 3., II. , 15. ábra). Az 

üreg csak potenc iál is és nem prefo rm ált. Hátrafe lé a spina 

ischiadica felé terje d. Hátsó falát a keresztcsont vájo lata, mell

ső falát a parametri um hátsó lemeze képez i. Az iliaca- rend

szerhez taito zó erek az oldalsó és mellső falán ha lad nak. 

Feltárásá nál erre mindig ügye lni ke ll. A végbé l melletti üreg 

is, e(őreforduló ív a lakban, a hólyag melletti üregge l 

pá rhu za mo sa n halad. A sp ina ischiadica és sacrosp inosu s sza

lag az üreg fe ltárásával hozható látótérbe. 

HÜVELY- VÉGBÉL RÉS (RECTOVAGINALIS SPATIUM) A hü ve ly és a végbél kö zö tt 

feksz ik középe n, és biztosítja, hogy a hü ve ly és a végbél 

egymástól függet lenül e lmo zd ulhasso n. Mellső falát a hü

vely - végbé l sövé ny a lkotja, ame ly sz ívósa n összetapadt a 

hüv e ly hátsó faláva l, és laza összeköttetésbe n va n a végbé l 
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_,, _,, 
,,.,,.,,.," 

,,------

. ,,, r 
a. uten na ---------------------- ----:>-? 

pararec tahs spatium - - -- - ----------------

• --.-------------- -- - ------ vesica urinaria 

------- - --------------- - - - --- a. umbilicalis (oblitarans) 

• 
\ •------------- -- -- - paravesicalis spatium 

• ------------- fascia obturatoria 

'- ,,,,' ·, ,,:----- --- -- ---- - ---- 111. levator ani 
, , • ---------- a. iliaca extema 

• --- -~~~-------- ----- -- lig. cardinale 

V 

15. ábra. A hólyag és a végbél melletti üregek 

zsírszövettel borított mellső faláva l. A rés akko r vá lik 

láthatóvá, ha a végbé l mellső fa lát a hüve ly- végbél sövénytől 

tompán elválasztjuk. Lefelé addig a pont ig te1jed, aho l a pubo

coccygealis izom alsó rostja i a gá thoz tapad nak . Tetején a 

Douglas-üreg has hártyaborítéka fut. Oldalát a végbél és a 

hüve ly közö tti kötőszöveti, ereket nem tartalmazó összeköt

tetés (leszá lló végbé lsövé ny, de sce nd ing rectal septum) 

képez i, amely már a sacr outerin sza lag alatt van, és amel y a 

meden cei sze rveket borít ó kötőszöveti rend sze r része. Ez az 

össze köttetés elvá lasztja a hüvel y- végbél rést a végbé l mel

letti résektő l (2., 3., 5. ábra). 

VÉGBÉL MÖGÖTTI RÉS (RETRORECTALIS SPATIUM) Közé pen a keresztcsont 

vájo lata és a végbél kötőszöveti burka között fekszik (2. 
ábra) . Oldalt a vég bél kötőszövetes tokjátó l (végbél bőnye) a 

kere sztcsonthoz futó rosto k hatá ro lják. A végbé lszalagok 

felett összeköttetésben van a két végbé l me lletti üregge l. 

A N YIROK ÉS VÉREREKET KÖRÜLVEVŐ KÖTŐSZÖVETI HÁLÓZAT A 

kismedence kötőszöveti rendsze rének ez egy je l entős része, 

ame ly csa k a vérerek és nyirokhá lózat anatóm iáj áva l együtt 

értelmezhető. A ny irok- vérér fonatok részét képez ik. Az erek 

a medencefa l fe lől megh atáro zo tt irányban fut nak a mede nce i 

sze rvekhez. Ennek követke zté ben a kötőszövette l átszőtt 

érfonatok is különböző irányba n ha ladnak. Leegyszerűsítve 

azt mond hatju k, hogy a medencefa lon e l helyezkedő iliaca 

érre ndsze r1 átszövő kötőszövet, mint kötőszövetes érfo nat, a 

ligamentum ca rdinalé nak megfelelően a méhnya k köm yéké

hez jut , innen pedig lefe lé a hüve ly mel lett a medence fenék ig, 

előre a hó lyag me llett a diaphragma uroge nitalé ig, hátra pedig 

a végbél mellett a keresztcso ntig terjed, illetve a medence 

nyílásai n keresz tül k ijut a medencéből. Az érfonatok egy része 

j ól körü lhatáro lt, sza lagszerű, amié 11 is, m int az az előzőekből 

is kide rül , sza lagok nak is nevezz ük, j ó llehet valójában nem 

szalagok. A kötőszövetes érfonatok anatóm iáj át az érre ndsze r

nél ismertetj ük. 
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A MEDENCEI SZERVEK RÖGZÍTÉSE Sokat vitatot t és ma sem 

tisztázot t, hogy a medence i szerve ket mi rögz íti úgy, hogy 

azok a leva tor ani izom szintje felett maradjanak , belülről ne 

nyomódjanak a haspré s hatására kife lé. Vé leményem szerint a 

szervek rögz íté se nagyo n sokrétű. A medencei sze rvek 

kö zve tve a cso nto s medenc éhez rögzü lnek. A cso nt os 

med ence sérü lése, rende llenessége miatt a sze rvek rögzítése 

meggye ngü lhet. A lapvető jelentőségű a szervek alátá

masztása, amely a med encefe nék izmain , a gáto n és a 

d iaphragm a urogenit a lén keresztül va lósu l meg. agyo n 

fontos az is, hogy a sze rveket kép letek köt ik a medence 

fenékhez és falához. A l egjelentősebb kötőrendszernek az a 

vérér-ny irok fonat látsz ik, amel y a medence falátó l a meden

cei szervek hez fut , és amelyet, nem sze rencsése n, ligame ntum 

ca rdinal énak nevezünk. Ez az érfonat, amelyet túlnyomóré szt 

az arter ia és vena hypog astr ica kis ága i képeznek , minte gy a 

medence faláho z horgonyozza a mede nce i szerveket , elsősor

ban a méhnya kat és a hüve lyt. Rögzítő szerepe van továbbá a 

sze rveket egymáshoz és a medence cso ntj a iho z kötő 

bőnyének, sza lagoknak is. A hólyagot a húgycsőve l együ tt a 

medencefal hoz a hó lyag és a húgycső körüli sza lagok (pubo 

cerv ica lis, pubou rethra lis sza lagok) rögz ítik, és a hü vely mell

ső fala támasztja alá . A húgycső rögzítésében a d iphragma 

uroge nita lénak is meghatározó sze repe van. A sacrouter in sza 

lagok és a ligamentum ca rd inale a méh és a hüve lybo ltozat 

me llett összefo nódnak (sacro ute rin-ca rd inale comp lex) , és 

együtt vesznek rész t ezen szerve k rög zítésében. A sac router in 

szalago k ebb en csa k másodlago s jel entőségűek. A ligamen

tum infundib ulope lvicumnak és a kerek méhsza lagnak a méh 

rögzí tésé ben nincs meg határozó jelentősége. 

A meden ce i sze rvek tartá sa szemp ontjából, a sze rvek elhe

lyezke dése is megha táro zó jelentőségű. A végbé l és a hüvely 

felső része a faro kcsont felé, a levato r öszefo nódott leme zén 

(levator plate) vísz intese n feksz ik. A méh előre, a hó lyagra 

haj lik, és a hólyago n és a hü ve ly vízszintes sza ka szá n 
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kere sztü l fő l eg a gá tra, kiseb b mértékben a levato r an ira és a 

di aphragm a uroge nitaléra nehe zed ik. Ha valame lyi k szerv 

tenge lye elfordu l, és ezá ltal az uroge nita lis vagy végbél rés 

irányába kerül , rögzítése lényegese n meggy engül. A lefelé 

ható hasűri nyomás nem a levato r izom felé, hanem a levator 

rés irányába nyo mja , amin ek következté ben , ha a nyo más 

tartó s, az ér intett sze rv lesüllyedhet. Ebbő l adód ik, hogy a 

medence i szervek tartá sában közv etve vagy közvetve is részt 

veszne k azok a kép letek , amel yek a szervek sza bá lyos 

he lyzetét biztosítjá k, pl. a méh előrehaj !ott helyzeté t biztosító 

sac routerin és a kerek méhsza lag. 

A MEDENCE HASHÁRTYABORÍTÉKA A hashártya egy sima fel

színű, savós hártya, amel y fali (pa rietalis) és szerv i (visce

ra lis) lemezre osz lik. A mede nce hátsó fa lát és a végbelet 

borító hashártya a végbél középső és a lsó hannada határáról a 

hüve lybo ltozathoz húzódik, és beborítj a a méhn ya kat és a 

méhet. A medencei sze rvek alsó része és a medence feneke a 

hashártya alatt van. A végbé l- méh áthajl ásnál egy has hártya

üreg alakul ki, ame lyet Dougla s-ü regnek (excav at io recto ute

rina, rectouter ine pouch) nevezün k. Ez a medence hashár

tyájának leg mélyebb pon tj a , 0,5- 1 cm-re van a hátsó hüvely

bo ltozattól. A hashá rtya a méh mellső fe l színéről , a méh

test - méhnyak hatá ránál , a hólyag fe lsz ínére te1jed. Az átfor

du lásnál egy sekély üreg , a méh-hólyag üreg (excava tio ves i

cou terina , ves icouter ine pouc h) ke letke zik. A hó lyag felsz í

néről a medencefal mellső részé hez, a sze mére mcso nth oz hú

zódik . A hó lyag és a mellső medencefa l között egy bem é

lyedés ke letkez ik. 

A méh mellső és hátsó hashá1tyaborítéka a méh kétoldal án 

össze tart , de nem tapad össze, és így fesz ül ki a méh és a 

medence fa la között. Ez a hashártyakettőzet a szé les méh sza 

lag (ligamentum latum , broad ligament). A szala g felső, 

sza bad szé lén, a sza lag által bo rítva , a méhkürt ök ta lá lható k, a 

med encefa lnál pedig a ligame ntum infun dibul ope lvicum ( ! 2. 

ábra). A méhkürtök sza bad vége vékony hashártyakettőzettel 

(mesosa lpinx), amel yben a kürtöket e llátó erek futnak, lazán 

kötődik a szé les méhszalag hoz. Közvet lenü l a méhkürt ök alatt 

a petefészkek hilusa tapad a sza lag hátsó lemezéhe z. A szé les 

méhszalag két lemeze, a mellső és hátsó leme z, a medence

falat e lérve szétv álik, és arra ráfek üdve a fali has hártyát 

képezi, amely a medenc efa lról é lesen a végbé l, illetve a 

hólyag felé fordu l, és a végbé l, illetve hólyag melletti árkokat 

a lakítj a ki . A hashártyá nak a végbél melletti áro któ l a méh 

nyakh oz hala dó része a végbé l- hü vely redő (rectou terine 

fold). Ebbe n ta lá lható a Douglas-ü reg oldalsó falát képező 

sac route rin szalag. 
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