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22. BETEGTÁJÉKOZTATÓ 

Hastükrözéses myoma eltávolítás 

 

A beavatkozás jellege: 

A myoma eltávolítás hastükrözés technikával történik. Ez a hasi myoma eltávolításnál előnyösebb, 

mert, nem kell számolni a hasfali seb szövődményeivel, gyorsabb a gyógyulás, rövidebb a kórházi 

tartózkodás. A hastükrözés során a hasi szervek áttekinthetőek, az esetleges korábbi műtétek után 

kialakult összenövések oldhatóak. A beavatkozás során a méhfüggelékek egyidejű ellenőrzése is 

megtörténik.  

 

A beavatkozás célja: 

Azonos a hasi myomaeltávolítás céljaival. A myoma jóindulatú betegség, mely méretéből, 

elhelyezkedéséből fakadóan rendellenes vérzéseket, krónikus alhasi fájdalmat, meddőséget 

okozhat. Ezen panaszok a myoma eltávolításával részben, vagy egészben megszűnhetnek. 

 

Hogyan történik a beavatkozás? 

A hastükrözést altatásban végezzük. Az esetleges hasi összenövéseket oldjuk, a méhfalat 

megvágva eltávolítjuk a myomát. A méhtesten ejtett sebzést elektromos vérzéscsillapítóval, vagy 

varratsorral látjuk el. A myomát darabolva távolítjuk el. A hasüregben a hasfalon keresztül vékony 

csövet hagyunk vissza az esetleg műtét után jelentkező hasűri vérzés ellenőrzésére. A csövet 

általában másnap délután távolítjuk el. 

Komplikáció esetén (pl. erős vérzés, a myoma eltávolításának előre nem látható sikertelensége) a 

műtétet hasi metszésből folytatjuk. 

A műtét után visszakerül kórtermébe. Inni csak teljesen éber állapotban kap, enni csak zavartalan 

bélműködés mellett lehet. Az endoszkópos műtét után a belek jobban működnek, legtöbbször nem 

is állnak le, így a műtét napján már könnyű vacsora fogyasztható. Hólyagkatéterét a felkelésig, 

általában másnapig fenn hagyjuk, a folyadékot állandó vénatűn keresztül pótoljuk. 

Panaszmentesség esetén 2 nap múlva otthonába bocsátjuk.  

 

Várható következmények: 

A sikeres műtét után a myoma által okozott panaszok jelentősen csökkennek, megszűnnek. Az 

esetleg tervezett terhesség vállalása egy év múlva javallott. A műtéten átesetteknél a myoma 

méretétől, elhelyezkedésétől függően a kialakult terhességeknél szülés módjára császármetszés 

javasolt. A műtét után gyógyszerrel csillapítható hasűri fájdalmak léphetnek fel, ezek később 

enyhülnek, szűnnek. Később letapadások alakulhatnak ki a hasban, amelyek időszakos 

fájdalommal járhatnak. 

 

A műtét 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 
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- 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 

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). 

 

Milyen alternatív megoldás lehetséges? 

Az endoszkópos myomaeltávolítás alternatívája lehet a hasi úton végzett myomaeltávolítás. 

Alapbetegségtől függően egyéb módszerek is léteznek: vérzészavar esetén gyógyszeres terápia, 

illetve méhtükrözés (hiszteroszkópia) során végzett myoma eltávolítás. Bizonyos esetekben artériába 

fecskendezett anyaggal annak tápláló artériája elzárható és ezáltal a myoma megkisebbíthető. A 

myoma megkisebbítésre, elsősorban műtéti előkészítésre, gyógyszeres kezelés is lehetséges, mely 

bizonyos esetekben, akár a panaszok megszűnését, átmenetileg, vagy ritka esetekben véglegesen 

eredményezheti.  

 

A műtét elmaradásának következményei: 

Fennálló panaszai tovább fokozódhatnak, további egészségromlás következhet be, a műtétet 

indokló okok nem szűnnek meg. 
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