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A szerzők egy 71 éves nőbeteg esetét ismertetik, akinek akut felvételére nehézlégzés, fulladás miatt került sor, amely-

nek hátterében a hasüreget kitöltő tumor és intratumoralis vérzés okozta súlyos anaemia állt. A sürgősséggel végzett 

műtét során méhből kiinduló, 13,5 kg tömegű pendularis myomát távolítottak el. Az eset kapcsán a szerzők össze-

foglalják a ritka óriástumorok differenciáldiagnosztikájának és ellátásának sarkalatos kérdéseit.

Orv. Hetil., 2013, 154, 387–390.
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Giant uterine leiomyoma causing acute symptoms

The case history of a 71-year-old woman with acute dyspnoea caused by a giant leiomyoma and severe acute anemia 

due to intratumoral hemorrhage is presented. Urgent operation was performed, and a 13.5 kg pendular tumor was 

removed. The cornerstones of the differential diagnoses and therapy of giant abdominal tumors is discussed.

Orv. Hetil., 2013, 154, 387–390.
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A méhből kiinduló leiomyoma a leggyakoribb jóindulatú 

nőgyógyászati daganat. Patomechanizmusa máig nem 

teljesen ismert. A rasszok között jelentős különbség fi -

gyelhető meg, mind gyakoriság, mind méret tekinteté-

ben. A 35 évnél idősebb nők 50%-ánál, az 50 évnél idő-

sebbek 70–80%-ánál kimutatható myomagöb [1].

Bár a myoma klinikailag leggyakrabban tünetmentes, 

számos panaszt is okozhat (fájdalom, kompressziós tü-

netek, vérzészavar, anaemia, meddőség stb.). A tünetek 

típusát és súlyosságát nagymértékben meghatározza a 

daganat mérete és elhelyezkedése. A panaszokat okozó 

myoma ellátása elsősorban sebészi. Bár az utóbbi évek-

ben egyre gyakrabban alkalmaznak konzervatív eljáráso-

kat (például: arteria uterina embolisatio), valamint méh-

megőrző műtéti eljárásokat, a hasi méheltávolítások 

40%-a továbbra is myomagöb miatt történik [2].

Óriási méretű (10 kg-nál nagyobb) myomák ritkák. 

Az általában lassan, évek alatt megnövő tumor ezen ese-

tekben a hasfal megnyúlása és a környező szervek foko-

zatos diszlokációja miatt csak későn ad kompressziós 

tüneteket, ugyanakkor az olykor extrém méret elérésé-

hez minden bizonnyal szükséges a beteg részéről a be-

tegségbelátás hiánya is. Az óriásgöb felismerésének ide-

jén a betegek általában idősebbek, gyenge általános 

állapotúak, anaemiásak, cachexiásak, s műtétjük különle-

ges körültekintést igényel [3].

Esetismertetés

A 71 éves beteg és családja már évek óta észlelte a 

haskörfogat növekedését, azonban ez a mindennapi élet-

vitelben a beteget nem zavarta és családja kérése ellenére 

elutasította az orvos felkeresését. A területileg illetékes 

kórházat fokozódó nehézlégzés miatt kereste fel, ahol az 

elvégzett hasi CT-vizsgálat a hasban hatalmas, 35×30×25 

cm-es, a rekesztől a symphysisig terjedő, inhomogén 

szerkezetű, durván meszes terimét írt le, amely a hasi 

szerveket diszlokálta és komprimálta (1. ábra). A terime 

az uterushoz szorosan hozzáfeküdt. Laboratóriumi lele-

teiből kiemelendő a magas fehérvérsejtszám (24,6 G/l), 

a mérsékelt fokú anaemia (Hb: 10,9 g/dL), a magas vér-

cukorérték (16,4 mmol/l), a CRP: 24 mg/L.

Kivizsgálása során a beteg általános állapota folyama-

tosan romlott, hasában fokozódó feszítő fájdalom jelent-
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2. ábra Jól megfi gyelhető a beteg cachexiás állapota, a hatalmas hasi tu-

mor és a köldöksérv is. A terime okozta vena cava komp-

ressziójának elkerülése érdekében az incisióig a beteget bal olda-

lára fektettük

4. ábra Hasfali reszekció után egyesített sebszélek

1. ábra Hasi CT-vizsgálat során az uterushoz szorosan hozzáfekvő, a 

rekesztől a symphysisig terjedő, 35×30×25 cm-es inhomogén 

szerkezetű terime ábrázolódott

3. ábra Sima felszínű mobilis, jókora görögdinnye méretű szolid kép-

letet találtunk. A terime megkisebbítése érdekében, leszívható 

beltartalom reményében, a tumor felszínén metszést ejtettünk, 

annak döntően szolid volta miatt azonban ez sikertelen volt, 

így a daganat kiemelése csak a hasseb meghosszabbításával volt 

kivitelezhető

mmol/l, szérumösszfehérje 40,4 g/L, CA-125: 94 U/

mL, egyéb vizsgált tumormarkerek (CEA, AFP, β-HCG) 

normális tartományban voltak.

Tekintettel az akut anaemizálódásra, a fokozódó ne-

hézlégzésre, vitális indikációból 3 E vörösvértestmassza 

transzfúzióját követően laparotomiát végeztünk. A mű-

tét kapcsán egy jókora görögdinnye nagyságú, sima fel-

színű, szolid képletet találtunk, amely a környezetéhez 

nem volt kitapadva (3. ábra). A hasüregben vér nem 

volt. A képlet keskeny nyéllel kapcsolódott a kismeden-

cei  szervekhez. A nyél lefogása és átmetszése után a 

 daganat eltávolíthatóvá vált. A kismedencei revízió kap-

csán észleltük, hogy a daganat magára húzta a mindkét 

oldali ép függeléket, az átmetszett nyél tartalmazta 

mindkét oldali ligamentum infundibulopelvicumot és 

a  ligamentum ovarii propriumot is. Az uterus corpusa 

a  kornak megfelelően sorvadt volt. Tekintettel a beteg 

gyenge általános állapotára, a tumor eltávolítása után to-

kezett, nehézlégzése gyorsan tovább fokozódott és 

anaemizálódott. Két nappal felvétele után a hemoglobin 

már csak 6,8 g/dl volt.

A képalkotó vizsgálatok által leírtak és a beteg rossz 

általános állapota miatt a beteget klinikánkra utalták. Fel-

vételekor az anaemiás küllemű beteg csak oldalfekvésben 

tudott elhelyezkedni, járásra képtelen volt, erősen ful-

ladt. A hasa terminuson lévő gravidának megfelelő meg-

jelenésű volt, amit a symphysistől a bordaívekig egy sima 

felszínű, mobilisnak imponáló kemény tapintatú képlet 

töltött ki (2. ábra). A köldökben almányi sérv volt ta-

pintható. A felvételi laboratóriumi vizsgálatok a követ-

kező eredményeket adták: Hb: 5,8 g/dL, fvs.: 38,5 

G/l, HtC: 16,6%, CRP: 163 mg/L, szérum-Na: 133,8 
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vábbi műtétet nem végeztünk. A hasüreg drenálása 

után  zártuk a hasfalat, amelynek során kimetszettük a 

sérv által torzított köldököt, és a hassebtől mindkét 

irányban 10-10 cm-t a hasfal bőréből (4. ábra). A fasciát 

verticalis Mayo-öltésekkel zártuk. Az intraoperatív vér-

veszteség elhanyagolható volt.

A patológiai vizsgálat során a tumor 40×35×19 cm 

méretűnek és 13,5 kg tömegűnek bizonyult, a daganat 

metszlapján sárgásszürke, rostos szerkezetű szövet lát-

szott, amelyben több helyen mésztömöttségű terület 

volt észlelhető. A daganatban emellett üregszerű kép-

ződmények voltak, amelyeket savószerű folyadék, illetve 

vér töltött ki. A petefészkek és petevezetékek vérzéses 

elhalást mutattak. A szövettani vizsgálat degenerált 

leiomyomát igazolt, amelynek simaizomrostjai között 

 jelentős mennyiségű hialin és meszes szövet ábrázoló-

dott.

A beteg vérkeringésének ellenőrzése céljából centrális 

vénakanülálás történt, jelentős keringésmegingás nem 

jelentkezett. További 5 E vörösvértestmassza transzfúzi-

ójára került sor. A posztoperatív időszakban LMWH-

profi laxist és magas fehérjetartamú tápszerekkel kiegé-

szített roborálást alkalmaztunk. Láz, sebgyógyulási 

zavar nem jelentkezett. A műtét utáni hatodik napon a 

beteg otthonába távozott, ahol a megkezdett LMWH-

pro fi laxist folytatta egy hónapig. Két hónappal a műtét 

után a beteg panaszmentes volt, hasi sebe per primam 

gyógyult, életminősége a daganat eltávolításával jelen-

tősen javult.

Megbeszélés

A valaha leírt legnagyobb, méhből kiinduló myoma 

63,3  kg tömegű volt, amelyet 1888-ban post mortem 

távolítottak el. A legnagyobb, műtét során eltávolított 

myoma, amelyet követően a beteg életben maradt, 

45,4 kg volt [4]. Esetünkben az eltávolított tumor mére-

te a közölt esetekhez képest nem volt extrém méretű, 

felfedezésének körülményei és ellátása miatt azonban 

 érdemesnek tartottuk közlésre.

A nagyméretű hasi tumorok differenciáldiagnoszti-

kája során legfontosabb az elváltozás szerkezetének, ki-

indulásának és környezetéhez való viszonyának megha-

tározása. Képalkotó vizsgálatok segítségével a szolid 

vagy cisztikus szerkezet elkülönítése általában nem okoz 

gondot, bár sűrű beltartalmú (például: dermoid) ciszták 

szolid képlet benyomását is kelthetik.

A hasat kitöltő, nagyméretű terimék leggyakrabban 

kismedencei (petefészek vagy méh) kiindulásúak. Rit-

kábban retroperitonealis eredetű is lehet a daganat, ame-

lyet sarcoma, lymphoma okoz.

A daganat kiindulásának helyét gyakran sem ultra-

hangvizsgálat, sem digitális képalkotó rétegeljárások 

nem képesek pontosan meghatározni. Tumormarkerek 

(Ca-125, HE4, AFP, β-HCG, LDH) segíthetnek a 

malignus és benignus képletek elkülönítésében.

A petefészek csírasejt-eredetű daganatai (embrionális 

carcinoma, dysgerminoma, choriocarcinoma) gyakran 

mutatnak nagyméretű, gyors növekedési tendenciát, 

döntően szolid szerkezetű hasi tumor formájában, ame-

lyekben sokszor akut hasi tüneteket okozó intratumo-

ralis  vérzés alakul ki. Nagyméretű petefészekciszták 

 döntően jóindulatúak, ritkábban borderline típusúak.

A méhből származó daganatok túlnyomó többsége 

benignus leiomyoma, amelyek mérete és elhelyezke-

dése széles határok között mozog. Extrém méretű hasi 

tumor esetén nem kell endometriumcarcinomára gon-

dolnunk, mivel az nem okoz ilyen jelentős méretű 

 daganatot. A kevert Müller-cső-eredetű daganat (carci-

nosarcoma) és az endometrialis stromasarcoma sem 

nő  extrém méretűre. A leiomyosarcoma simaizom- 

eredetű rosszindulatú daganat, amely típusosan gyor-

san  növekvő, méhből kiinduló tumor. Egyértelmű 

preoperatív elkülönítése a jóindulatú leiomyomától rit-

kán lehetséges, hiszen a leiomyomának is ismertek rit-

kább, bizarr szerkezetű típusai, amelyek makroszkópo-

san gyakran keltik malignus tumor gyanúját.

A nagyméretű hasi daganatok sebészi ellátása gon-

dos  körültekintést igényel. Esetünkben könnyű sebé-

szeti  szituációt találtunk, azonban a tumor környező 

szervekhez való viszonya és vérellátásának forrása a 

preoperatív időszakban nehezen volt felmérhető. CT- 

vagy MR-vizsgálat végzése, akut eseteket kivéve, nélkü-

lözhetetlen, az an gio gráfi a segíthet a vérellátás feltér-

képezésében, embo lisatio segítségével csökkenthető az 

intraoperatív vérveszteség [5]. Az összenövések oldása 

közben jelentős lumenes, illetve szivárgó vérzések is je-

lentkezhetnek, amelyek ellátására és a vér pótlására fel 

kell készülni. Modern elektrosebészi eszközök segíthet-

nek az intraoperatív vérveszteség csökkentésében. Az 

operatőr megfelelő felkészültsége mellett (felhasi, infra- 

és retroperitonealis műtétekben jártasság) is szükség le-

het sebész vagy urológus segítségére. A betegek rossz 

általános állapota miatt a műtét során elégséges a 

myoma  eltávolítására vagy supracervicalis hysterecto-

miára  szorítkozni, mivel így  jelentősen csökkenthető 

az intra- és posztoperatív szövődmények kockázata [3]. 

Az  aneszteziológiai és a posztoperatív rizikó szem-
pontjából az anaemia, a beszűkült vesefunkció, a lélegez-

tetési nehézségek, a vena cava kompressziója, a throm-

boemboliás szövődmények magas kockázata, valamint 

a cachexia, hypoproteinaemia okozta sebgyógyulási za-

var, illetve utóvérzés érdemel említést.

Amennyiben a műtét tervezhető, a preoperatív előké-

szítés, az anaemia, a metabolikus állapot (például diabe-

tes) rendezése, LMWH-profi laxis fontos feladat.

Esetünkben a tumorba történt vérzés akut cardio-

respiratoricus állapotromlást, valamint a daganatban ki-

alakult nekrózis kezdődő szeptikus állapotot okozott. 

A műtéti előkészítés preoperatív transzfúzióra, volumen- 

és ionpótlásra, valamint antibiotikum-profi laxisra kor-

látozódott. Gondos perioperatív monitorizálás, vér- és 

volumenpótlás mellett keringés-, légzésmegingás nem 
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következett be. A műtétet követő időszakban magas 

energia- és fehérjetartalmú tápszereket alkalmaztunk, 

amelyek segítségével a sebgyógyulási zavar kialakulásá-

nak esélye hatékonyan csökkenthető, tartós LMWH-

profi laxist rendeltünk el, valamint haskötő és komp-

ressziós harisnya viselését javasoltuk. Betegünk szövőd -

 ménymentesen gyógyult, állapotának gyors és tartós 

 rendezése az aneszteziológiai és intezív terápiás, vala-

mint a nőgyógyászteam együttműködésének eredmé-

nye volt.
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