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19. BETEGTÁJÉKOZTATÓ 

A méhtestrák laparoszkópos műtétéről 
 

A műtét lényege 

A méhtestrák a méhnyálkahártya rákbetegsége, amely ráterjedhet a méh izomzatára, 

későbbiekben a kismedencei szervekre illetve távoli áttéteket adhat, ezért az érintett szerveket el 

kell távolítani. 

 

A műtét célja 

Amennyiben lehetséges, a beteg állapota (egyéb betegségek, idős kor) engedi, hasi 

méheltávolítást végzünk a függelékekkel (petefészkek, petevezetékek), úgynevezett műtét alatti 

pathológiai (kórszövettani) konzultációval. Amennyiben a méhnyálkahártya-rák több, mint felét 

daganatosan beszűri a méh izomzatának, úgy eltávolítjuk a kismedencei nyirokcsomókat is, hiszen 

bizonyított, hogy ilyen esetben a méhnyálkahártya-rák sejtjei átjuthatnak a nyirokcsomókba. 

 

Hogyan történik a műtét? 

A hasüreg megnyitása, hosszanti, a köldök és a szeméremcsont közötti vonalban történik. A műtét 

során eltávolítjuk a méhet a függelékekkel. Szükség lehet az őrszem (sentinel) nyirokcsomók 

eltávolítására. Ez azt jelenti, hogy eltávolítjuk azokat a nyirokcsomókat, amelyeket az első szűrőként 

azonosítanak az elsődleges daganathoz képest. Ehhez indocianin zöld festéket használunk, amely 

egy vízoldékony közeli infravörös tartományban fluoreszkáló anyag. Befecskendezés után, speciális 

kamerával láthatóvá válnak a sentinel nyirokcsomók. Az őrszem nyirokcsomók gyors mikroszkópos 

patológiai vizsgálata akár az operáció alatt megtörténhet, s ha daganatmentesek, 

feltételezhetően a továbbiakban sincs daganatszóródás, így nem szükséges további 

nyirokcsomókat, a teljes nyirokcsomóláncot eltávolítani. Előrehaladottabb esetben szükség lehet 

mind a főverőér elágazása mentén elhelyezkedő nyirokcsomók, a külső és belső csípőverőér 

mentén lévő nyirokcsomók, valamint a kismedence alján található nyirokcsomók (obturátor régiók) 

eltávolítására. A műtét során hasüregi és hasfali drainage-t (váladék-levezetést) végzünk, illetve 

thrombózis megelőzést gyógyszeresen a műtét alatt és a műtét után. A hólyag tehermentesítése 

céljából hólyagkatétert helyezünk fel, amely körülbelül a műtét után 1-2. napon kerül eltávolításra. 

Infúzió és gyógyszerek (pl. fájdalomcsillapítók) adására mindig sor kerül. A bélműködés 

megindulásának elősegítése hashajtással lehetséges. 

 

A műtét kockázatai és szövődményei:  

Belgyógyászati és egyéb betegségek, öröklött betegségek, testalkat, korábbi műtétek emelik a 

szövődmények esélyét. 

A hastükrözéses műtétek átlag szövődmény rátája: 5,7/1000. A komplikációk (szövődmények) 

kialakulása az esetek 50%-ban a behatoláskor jön létre és 20-25%-ban a műtét alatt. Egyes 

betegségek, pl endometriosis, korábbi műtétek, összenövések, nagyméretű hasi képletek, 

rosszindulatú betegségek a kockázatot fokozzák. 

- érsérülés előfordulási gyakorisága: 0,09%  

- bélsérülés előfordulási gyakorisága: 0,03-0,18% (az esetek 1/3-ban a behatoláskor, 2/3-

ban a műtét alatt alakulhat ki termikus (elektromos eszközökhöz kapcsolódóan) sérülés, 

vagy az összenövések oldása során 

- hólyagsérülés: extrém ritka, gyanújakor a hólyagot feltöltve, az igazolódott sérülés 

ellátása történhet laparoscopos úton is, ÁK (állandó katéter javasolt utána 14-21 napig) 

- idegsérülés: extrém ritka,  bőrön érzészavarral járhat 

- a behatolási helyeken kialakuló sérvek kockázata: 1,9-3,2% -os műtétet követő 2-5 évben 

- sebfertőzések a hastükrözés során lényegesen ritkábban fordulnak elő összehasonlítva a 

nyitott hasi műtétekkel 

- pneumoperitoneum (hasüreg CO2-vel való feltöltése) kockázatai: emphysaema (bőr 

alatti kötőszövetbe kerülő CO2), szívműködés rendellenessége, posztoperatív (műtét 
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utáni) szakban jelentkező fájdalom – vállbasugárzóan (spontán gyógyul, teendőt nem 

igényel) 

- extrém ritka esetben előfordulhat további szövődmények, úgymint  a műtét során égési 

sérülés, a véralvadék által esetlegesen okozott keringés elakadás (embolia), valamint 

műtéti fektetésből eredő szövődmények   

A szövődmények felismerése és ellátása során a helyzet függvényében születhet döntés a has 

megnyitásáról, ez jelenthet median laparotomiat (has megnyitása a középvonalban történik a 

köldök fölé is meghosszabbítva) vagy Pfannenstiel („bikini-vonal”) metszésből. A bélsérülések 

ellátásakor stoma (vendégnyílás, bél átmeneti kivezetése) kerülhet felhelyezésre a hasfalra 

átmeneti jelleggel, a sérülést bélszakasz gyógyulásáig. A hólyagsérüléskor állandó katéter viselése 

14-21 napig javasolt majd hólyagtükrözés, ureter (húgyvezeték) sérülése esetén katéter kerül 

behelyezésre a húgyvezetékbe urológus szakorvos döntése határozza meg az eltávolítás időpontját 

illetve a nyomon követést. Nagy volumenű vérvesztés esetén vérkészítmények adására kerülhet sor. 

Szövődménye lehet az altatásnak (ezekről a műtétet megelőzően az aneszteziológus szakorvos 

részletesebb felvilágosítást nyújt!) pl. fog- illetve szájsérülés, vérnyomás probléma, hányinger, 

hányás stb. 

A kórházi ápolás során előfordulhat a gyógyszer félrenyelése, fuldoklás, (sürgős műszeres gégészeti 

beavatkozás válhat szükségessé), allergiás reakciók, bőrjelenségek, fulladás, vérkeringés 

állapotának jelentős romlása, a véna gyulladása, végtag tartós gyulladása, dagadása, fájdalma, 

infúziós folyadék a véna sérülése során a szövetek közé kerülhet, ritkán szöveti gyulladást, nagyobb 

kiterjedésű elhalást, hegesedést, a végtag tartós vagy maradandó károsodását okozhatja. Az 

izomba adott injekció gyulladást, tályogképződést okozhat. Az esetlegesen szükségessé váló 

vérátömlesztés szövődményei: igen ritkán súlyos allergiás reakció, életveszélyes keringés és 

veseműködés romlás, nehezen, vagy egyáltalán nem gyógyítható vírusfertőzés (HIV, különböző 

krónikus májgyulladások). 

 

Alternatív kezelési módok 

A méhtestrákot nem csak műtéttel lehet gyógyítani. Bizonyos esetekben a sugárkezelés ugyanolyan 

hatékony lehet és vannak betegek (helyzetek), amikor kevesebb szövődménnyel járnak. A konkrét 

esetben minden betegnél orvosi szakkonzílium ítéli meg a legjobb eredményt ígérő kezelési módot. 

Ezt a véleményt kórházunkban Onkológiai Szakbizottság (legalább 2 főorvos együttes) javaslata 

alakítja ki. Szükség esetén további előzetes véleményeket kérünk. 

A műtét elmaradása esetén (idős betegeknél, ahol az altatás kockázatot jelent) alternatív 

megoldásként végleges onkoradiológiai kezelést javasolunk (definitív sugárterápia). Ezen kezelési 

módot az erre kijelölt kórházi centrumok végzik, ahová a betegnek beutalót adunk és időpontot 

kérünk.  

 

A műtét elmaradásából adódó hátrányok 

A műtét elmaradása a méhnyálkahártya-rák tovább terjedését eredményezi, a rák áttöri a méh 

falát, áttéteket ad a függelékekbe, a kismedencei szervekre (végbél, vastagbél, hólyag) illetve 

távoli áttéteket különböző szervekbe. 
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