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Leiomyoma uteri



Bevezetés I.

• A nők leggyakoribb benignus daganata

• Matthew Baillie 1793; St. George Hospital, London

• Incidencia: premenopausában 25-40% 

• Életkor növekedésével kialakulási esélye nő

• Teljes élethosszt tekintve valószínűsége: ~ 70%

• USA-ban 2005-ben az összes méheltávolítás több mint 

harmada vérzészavart okozó myoma miatt történt

• Kóreredet: egészében ismeretlen – számos rizikófaktor 

szerepe tisztázott



Bevezetés II.



Pathomechanizmus – áttekintés

• Normális szerkezetű  méhizomsejtek szerkezete 

kórossá válik

• Simaizomsejtek kötőszöveti jellegű átalakulás + 

fokozott érképződés (pl. növekedési faktorok)

• A növekvő daganat körüli érhálózat növekedése

• Újonnan képződött érstruktúrák szerkezete eltér a 

normálistól

• Myomanövekedés: sejtek klonális jellegűek (az új 

sejtek génállománya megegyezik a „kiindulósejt”

génállományával)



Hormonális tényezők



Hormonális tényezők I.

• Reproduktív életszakasz: myomanövekedés feltétele

• Menopausa, hypoösztrogén állapotok: növekedés ø

• A hormonhatások sejtszintű és molekuláris 

mechanizmusai nem ismertek

• Myomasejtek osztódási aktivitása cikluson belül változó, 

lutealis fázisban a legmagasabb 

• Ennek ellenére valószínű: a myoma növekedése az az 

ösztrogén és a  progeszteron együttes hatásának 

következménye 

• Myomasejtekben az ösztrogén-receptorok génjének 

expressziója kifejezettebb mint a normál myometriumban 



Hormonális tényezők II.

• Myomaszövet magasabb ösztrogénszintje: → aromatáz 

enzim (androgén→ösztrogén) fokozott aktivitása

• Ösztrogének közül a legkifejezettebb emelkedést az 

ösztradiol mutatja a normál myometriumhoz képest

• Ösztradiol-ösztron átalakulás intenzitása csökken → 

myomasejtekben ösztradiol-akkumuláció → ösztrogén-

receptorok aktivitás-fokozódása→ fokozott 

ösztrogénszenzitivitás → myomanövekedés



Környezeti és „egyéb tényezők” -

rizikófaktorok



Környezeti és „egyéb tényezők” - rizikófaktorok 

I.

• Menarche: korai menarche → myomaképződés 

magasabb kockázata 

• Szülések száma: leiomyoma uteri kialakulási esélye 

és a szülések száma között fordított arányosság → 

terhesség alatt felfüggesztődik az „ellensúly nélküli”

ösztrogénexpozíció 

• Terhességek közötti idő hosszúsága: egyenesen 

arányos a myomaképződés valószínűségével 

• Életkor: növekedése a leiomyoma kialakulásának 

esélyét növeli (reproduktív időszakon belül)



Környezeti és „egyéb tényezők” - rizikófaktorok II.

• Menopausa: változó kor → hormonális háttér 

megváltozása → myomák kialakulási esélye csökken

• Obesitas: 

-a testtömeg 10 kg-os növekedése a 

myomaképződés esélyét 20%-kal növeli 

-70 kg feletti testtömeg esetén a kockázat 3x 

nagyobb mint 50 kg körüli testsúly esetén 

-obesitas→tartós ösztrogéntúlsúlyos állapot; 

hátterében a fokozott androgén-ösztrogén 

átalakulás, illetve SHBG-szint csökkenése

• Fogamzásgátló tabletták: ellentmondásos adatok



Környezeti és „egyéb tényezők” - rizikófaktorok III.

• Krónikus betegségek: diabetes, hypertonia → 

gyakori insulinresistentia;  serum-androgén-szint ↑ 

• PCO-szindróma: LH-hypersecretio, 

insulinresistentia →IGF-1 szintje nő

• Rassz: afroamerikai nők körében a myoma 

gyakoribb 

• Dohányzás: dózisfüggően csökkenti a 

myomaképződés kockázatát (nikotin antiösztrogén-

hatása?; szöveti szabadgyökök felszabadulása?)



Genetikai tényezők 



Genetikai tényezők I.

• Egy bizonyos gént nem 

azonosítottak → több gén

• Családi halmozódás, 

ikerkutatások → genetikai háttér 

kóroki szerepe

• 3 szindróma részjelenségeként is 

előfordulhat leiomyoma uteri

-herediter leiomyomatosis (AD)

-renal cell carcinoma syndrome (AD)

-Reed-syndroma (multiple 

cutaneous and uterine 

leiomyomata)

• A három kórkép közös oka: 

fumarát-hidratáz enzim génjének 

(1q42.1) mutatiója

• Az enzimdefektus a 

méhizomsejtek tumorsuppressor 

functióját károsítja 



Genetikai tényezők II.

• A myomaszövet sejtjeinek 60%-a normális 

karyotípusú, 40%-a kóros

• Pathológiás kromoszóma-szerkezetek 

-12-trisomia

-transzlokációk

-deléciók

• Bizonyos gének működészavara e kromoszóma-

rendellenességekkel összefüggésbe hozható



Autocrin hatások- növekedési faktorok



Autocrin hatások –növekedési faktorok II.

• Vascular endothelial growth factor A (VEGF-A): 

-legmarkánsabb kóroki szereppel bír a 

növekedési faktorok között

-erőteljes érképző hatás mind a normális, mind 

a tumorszövetben → myomaszövetben is a 

legjelentősebb angiogén faktor

-génjének expressziója sokkal kifejezettebb 

myomaszövetben mint normális 

myometriumban 



Pathologia I.

•Myoma: Gyakran multiplex előfordulású

•Átmérője elérheti a 15 cm-t is

•Általában gömbszerű struktúra és irregularis 

lebenyezettség jellemzi

•Önálló tokja nincs, de jól elhatárolt a 

környezetétől

•Általában kiágyazható a környező 

myometriumból



Pathologia II.

• Mikroszkóposan különböző méretű és irányú 

simaizomkötegekből áll

• A simaizomsejtek azonos méretűek, orsó 

alakúak és elnyúlt maggal rendelkeznek

• A simaizomsejtek között változó mennyiségű 

kötőszövet is található

• Ereződése szegényesebb mint a környező 

myometriumé

• A simaizomsejtek genetikai állománya 

egymással megegyező (klonális növekedés)



Pathologia III.

• Atrophia (ösztogénszint csökkenése miatt)

• Hyalinos elfajulás: sárga, zselatinszerű anyag

• Cysticus elfajulás: a hyalinos elfajulás következő 

állomása

• Calcificatio: calcium-karbonát és –foszfát lerakódása 

• Szeptikus elfajulás: a keringése romlik – necrosis –

fertőzés –akut has

• Myxomatous (zsíros) elfajulás: ritka

• Vörös (carneosus) elfajulás

• Gyakran terhesség alatt

• Oedema- romló vérellátás – asepticus 

degeneratio – infarctus, venás thrombosis

• Okozhat koraszülést, ritkán DIC-et



Pathologia IV.

• Leiomyosarcomává 

történő átalakulás 

esélye: 0.1-0.5.%

• 50-60 éves kor előtt 

ritka

• Leggyakoribb tünete a 

rendellenes vérzés

• Általában mélyen 

infiltrálja a 

myometriumot

• Radikális műtét jön 

szóba kezeléseként

• Rossz prognózis



Anatómiai elhelyezkedés

• Cervicalis: 2%

• Corporalis: 98%

• Submucosus 

(endometrium alatt)

• Subserosus 

(perimetrium alatt)

• Intramuralis 

(uterusfalban)

• Intraligamentaris



Klinikai tünetek I.

• Rendellenes méhűri vérzés: gyakran egyedüli tünet 

• Vérzés időtartama megnyúlik vérveszteség nő. 

• Tartós, súlyos vérzészavar: következményes 

vashiányos anaemia 

• Vérzési rendellenesség kialakulása valószínűbb 

submucosus, és intramuralis elhelyezkedésben  

• 35-49 év közötti nők csaknem kétharmadában a 

panaszok hátterében a méh myomás elfajulása áll.

• A rendellenes méhűri vérzés és a myoma közötti 

összefüggés hátterében számos teória 

• megnövekedett endometrialis felszínnel, 

• uterus fokozott vascularisatiójával, 

• endometrium ulceratiójával 



Klinikai tünetek II.

•Kismedencei fájdalom: gyakori, szintén nem 

pathognosticus panasz. 

•Tompa, nyomó jellegű  

•A panaszok punctum maximuma többnyire a myomagöb 

elhelyezkedésének felel meg, 

•Kisugározhat a hátban, esetleg a gáttájra (lokalizáció 

függvényében) 

•Tumor belsejében vérzés lép fel: ún. vörös degeneratio 

alakul ki.

•Nagyméretű myomák - necrosis

•Sebészi kezelés acut has miatt 



Szövődmények

• Kismedencei compressiós tünetek 

• Leggyakrabban, ha a myomás méh mérete meghaladja a 28 hetes 
terhességnek megfelelő nagyságot. 

• Húgyutak, rectum-sigma régió érintett - vizelet- és széklettartás zavarai

• ritkán az uretercompressio – pyelectasia -hydronephrosis 

• Mivel a nők nem ritkán 30 és 40 éves koruk között vagy 40 felett  
vállalnak terhességet gyakoribb, hogy a tumor terhességhez társultan 
jelentkezik.

• Oka lehet a meddőségnek 

• sterilitas hátterében, az esetek kb. 5-10%-ában áll myoma uteri 
(elsősorban a submucosus és az intramuralis forma)

• myomagöb enucleatiója növeli a teherbe esés esélyeit. 

• Terhesség esetén a myomák miatt gyakoribb a spontán vetélés

• Terhességben: ún. vörös degeneratio, mely akár acut hasi panaszok 
kialakulásához is vezethet. 

• Myomás várandós terhessége során jelentkező acut hasi panaszok 
esetén  gondolni kell a tumor esetleges necrosisára – sürgős 
bevatkozás 

• Előzetes myomectomiát – terhesség - császármetszés



Diagnosztika I.

• Nőgyógyászati, bimanualis vizsgálat 

• Végleges diagnosis:  képalkotó eljárások révén 
állítható fel

• Pontos információ: a tumor(ok) elhelyezkedését, 
méretét, számát, egyéb szervekhez való viszonyát 
illetően

• vérellátásuk is pontosan feltérképezhető.

• UH 

• Transabdominalis - subserosus, akár 
kikocsányosodott, hasüreg felé növekvő göbök  

• Transvaginalis - a méhüreg közelében levő, 
submucosus és intramuralis tumorok  

• Napi klinikai gyakorlatban a két módszer 
kombinálása 



Diagnosztika II.



Diagnosztika III.

• Az MRI-vizsgálat (magnetic resonance imaging) a myomák 
elhelyezkedésének megítélésében

• Kiválóan alkalmas nagyméretű myomagöb szomszédos 
szervekhez való viszonyának pontos megítélésére

• A mágneses rezonancia angiographia (MRA) - a méh, illetve 
a myomagöb vascularisatiója, vérellátottsága –elsősorban az 
arteria uterina selectiv embolisatiója előtt lehet jelentősége 

• MRI-technika hátránya: korlátozott hozzáférhetősége, illetve 
ára

• Korlátozott megbízhatóságú az endometriumfelszín 
megítélésében 



Diagnosztika IV.



Diagnosztika V.

• A computer tomographia (CT) a leiomyoma uteri 

diagnosztikájában nem tekinthető elsődleges 

jelentőségű eljárásnak. 

• Inkább az ovarialis tumorok, az endometriosis, az 

esetleges teratomák kimutatásában megbízható 

• Ezenkívül a malignus nőgyógyászati daganatok 

stádiumbesorolásában, illetve utánkövetésében fontos



Differenciál-diagnosztika I.

• Leiomyosarcoma 

• igen hasonló tüneteket okoz, elkülönítése myomától 

nem mindig egyszerű

• Sem az UH, sem a CT-technika nem biztos elkülönítő 

módszer

• MRI-hez valamivel hatékonyabb

• Fontos: leiomyoma gyakran fordul elő multiplex 

formában, addig a sarcoma szinte mindig solitaer

• Teljesen megbízható differenciál-diagnosis: 

laparotomia, illetve a histologiai vizsgálat biztosítja 



Differenciál-diagnosztika II.

• Méhtest-rák

• egyik legfontosabb tünete a méhűri vérzés

• az ultrahangvizsgálat, illetve az MRI képes lehet a 

méhtestrák és a myoma differenciálására

• legbiztosabb módon szövettani vizsgálat 

segítéségével különíthető el a két kórkép; 

egészségügyi küret révén  nyert kaparék szövettani 

vizsgálata  biztosítja az egyértelmű diagnosist.



Differenciál-diagnosztika III.

• petefészek rosszindulatú daganatai 

• leginkább a subserosus, pedunculált myomák 

kórismézésében

• képalkotó eljárások közül az ultrahang, a Doppler-

flowmetria vizsgálat, valamint a CT-technika nyújthat 

segítségét a differenciál-diagnosisban. 

• Előfordulhat, hogy a teljesen biztos elkülönítéshez 

laparoscopia vagy laparotomia végzésére van 

szükség. 



Differenciál-diagnosztika IV.

• Jóindulatú petefészek-daganatok

• leginkább MRI-technikával révén különíthető el a méh 

myomájától

• Az UH által nyújtott információk értékesek, de nem 

minden esetben megbízhatók

• A CT is megbízható differenciál-diagnosztikai eszköz



Therapia I. (Mérlegelendő szempontok)

• életkor

• paritas

• családterv

• általános állapot

• tünetek

• a göb mérete

• a göb localiasatiója



Therapia II. (GnRH agonisták)

• csökken a méret, nem ritkán 50%-kal

• amenorrhea mint mellékhatás előfordulhat

• osteopososis előfordulhat hosszabb kezelés esetén is

Indikált:

•  myoma eredetű vérzés

• preoperativen csökkenti a méretet és így a hüvelyi 

műtét is lehetővé válik

• myomectomia előtt

• laparoscopos myomectomia előtt



Therapia III. (Műtéti előkészítés)

• cervix-cytologia & endometriumból szövetminta

• korrigált vérkép

• prophylacticus antibioticum-kezelés

• bélelőkészítés

• thrombosis-prophylaxis



Therapia III. (Műtéti kezelés)

Myoma-enucleatio

• A fertilitas megőrzése!!

• Laparotomia révén

• Laparoscopos myomectomia

• Hysteroscopos myomectomia

Hysterectomia

• hüvelyi hysterectomia

• hasi hysterectomia



Cysta ovarii



Klasszifikáció I.

• I. Functionalis benignus

• II Neoplasticus borderline

malignus



Klasszifikáció II.

Funkcionális ovariumcysták:

• Follicularis cysta

• Corpus luteum cystáa

• Theca lutein cysta

Benignus ovarialis neoplasmák

• Serosus cystadenoma

• Mucinosus cystadenoma

• Endometrioma

• Dermoid cysta

• Fibroma



Funkcionális ovariumcysták I.

• A hormonális ciklussal összefüggő a méretük

• Reproduktív korban a leggyakoribb 

ovariumcysták

• Nagy méretet is elérhetnek (10 cm felett is)

• Spontán is felszívódhatnak



Funkcionális ovariumcysták II.

• Follicularis cysta: meg nem repedt tüszőkből keletkezik

• Corpus luteum cysta: a corpus luteumon belül kialakuló 
vérzés következtében

• Theca lutein cysta:  

• az ovarium hCG-vel való túlstimulációja

• élettani terhességben ritka 

• mola terhesség, 

• choriocarcinoma, 

• ART



Benignus ovarialis neoplasmák

• A neoplasmák 80%-a benignus

• Solid vagy cysticus szerkezetű lehet



Serosus cystadenoma

• általában nem nagy méretű

• unilocularis vagy multilocularis

• sima felszínű

• folyadéktartamú



Mucinosus cystadenoma

• Akár nagy méretet is elérhet

• Mucinosus anyagot tartalmaz

• A cysta rupturája kapcsán pseudymyxoma 

peritonei alakulhat ki



Endometrioma

• csokoládécysta

• endometriosishoz



Dermoid cysta

• Általában kisméretű

• Időnként kétoldali

• Hajat, fogat, csontot tartalmazhat

• Endo-, ecto- és mesodermalis eredetű 

szöveteket egyaránt tartalmazhat

• Ritkán malignus transformatio

-



Ovariumcysták tünetei

• Haskörfogat megnőhet

• Hasi discomfortérzés

• Nyomási tünetek (béltraktus, húgyhólyag)

• Acut has (vérzés, ruptura, torsio)

• Időnként véletlenül kerül felismerésre



Diagnosztika

• Fizikális vizsgálat

• UH

• CT

• MRI

• Sz.e. LSK



Az ovariumcysták sonographiai jellemzői

• Unilocularis

• Sima felszínű

• Solid elemeket nem tartalmaz

• Nem jár ascites-szel

• Többnyire unilateralis

• Normális flowmetriás lelet



Sebészi kezelés javallatai

• 6-8 héten át 5 cm-t meghaladó átmérő

• Papillaris növedékeke megjelenése

• A vizsgálat pillanatában 10 cm-nél nagyobb 
átmérő

• Kísérő ascites.

• Tapintható terime a premenarche és a 
postmenopausa időszakában

• Torsio vagy ruptura gyanúja



Köszönöm a figyelmet!


