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Betegtájékoztató
(A beleegyező nyilatkozat 13. melléklete)
A Bartholin mirigy tályogja
Tisztelt Asszonyom!
Ez a tájékoztató azért készült, hogy segítse Önt annak megértésében, hogy az alábbi műtétnek mi a
javallati köre, mi a technikai kivitele, s mik a következményei.
A Bartholin –mirigy a két nagyajak alsó harmadában elhelyezkedő külső elválasztású mirigy,
melynek feladata a hüvelybemenet kellő nedvességének biztosítása. A mirigy kivezető csövében
gennykeltő baktériumok juthatnak, s a gyulladás következtében a kivezető cső beduzzad, elzáródik,
a mirigy által termelt váladék nem tud kiürülni, fertőződik, napok alatt tályog alakul ki. Ennek
tünetei a hüvelybemenet egyik oldalán kialakuló egyre fájdalmasabb duzzanat, a beteg sem ülni,
sem állni nem tud. Hőemelkedés, esetleg láz is jelentkezhet.
Kezelés nélkül a tályog áttör a nagyajak területén, a genny kiürül, s bár a panaszok megszűnnek, a
későbbi kiújulás szempontjából nem előnyös a spontán kiürülést megvárni.
A betegség megoldása általában műtéti, a műtét altatásban történik, ezért kell éhgyomorra jönni. A
beavatkozás vénás altatásban történik, lényege, hogy a tályogra rámetszünk, a gennyet lebocsátjuk,
a tályogfalat lekaparjuk, az üreget fertőtlenítő oldattal átöblítjük és legtöbbször a sebszéleket 2-2
öltéssel, erszényszerűen kiszegjük, a sebet tamponáljuk.
A műtét kb. 10-15 percet vesz igénybe, a sebbe helyezett tampon célja a seb korai záródásának
megakadályozása, azért , hogy a váladék kiürülhessen.
Műtét után osztályon helyezzük el, szükség esetén fájdalomcsillapítót kaphat.
Néhány órával a beavatkozás után felkelhet, zuhanyozhat, sőt a műtéti területet is megmoshatja.
A sebet néhány napig nyitva kezeljük. Majd a 4-5. napon a varratokat eltávolítjuk. Ha láztalan,
panaszmentes aznap, 6 órával a beavatkozás után elhagyhatja a kórházat.
A varratszedésre orvosa vissza fogja rendelni.
A Bartholin mirigy cisztája
Sajnálatos módon ez a betegség 50-60%-ban visszatérhet, többszöri ismétlődés után ciszta alakulhat
ki, mely nem fájdalmas, esetleg csak a szexuális életben okoz problémát. Ennek eltávolítása is
műtét úton történik, de nem sürgősséggel. A kórházi felvétel napján altató orvos megvizsgálja, és
előkészítés után a műtétre másnap kerül sor. Ennek során a bőrön metszést ejtünk, a mélyből a
cisztát egészben kihámozzuk. A sebet legtöbbször drenáljuk, a további eljárás a fenti műtéthez
hasonló.
Lévén a Bartholin – mirigy páros szerv a betegség az ellenkező oldalon is kialakulhat és a fenti
kezelések ismét szükségessé válhatnak. A betegség megelőzése érdekében fokozottan ügyeljen a
gáttájék hygiénéjére, kerülje a túl szoros ruhanemű viselését.
Amennyiben mindkét mirigy eltávolításra kerül, hüvelyszárazság esetén síkosító zselé
alkalmazható.

