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Betegtájékoztató
(A beleegyező nyilatkozat 16. melléklete)
Méhszájzáró műtét /Cerclage/
Ez a tájékoztató azért készült, hogy segítse Önt annak megértésében, hogy a méhszájzáró műtétnek,
mi a javallati köre, mi a technikai kivitele, mik lehetnek a következményei.
A méhszáj záró mechanizmusának igen jelentős szerepe van a terhesség zavartalan kiviselésében.
Ez a funkció sérülhet korábbi műtéti beavatkozások, pl. terhesség megszakítás, több kiviselt
terhesség során, de a méhszáj kinyílhat minden tünet és panasz nélkül - akár az első terhesség során
is - veleszületett okok, pl. kötőszöveti gyengeség miatt. Ha a méhszáj kinyílik a 16. terhességi hét
után, annak legtöbbször a burok fertőződése, idő előtti burokrepedés és a terhesség korai elvesztése,
esetleg koraszülés lehet a következménye.
Méhszájzáró műtétet a terhesség alatt két fő javallat alapján végzünk:
I. Gyógyító célzattal: ha a méhszáj a terhesség 16. hete után valamilyen ok miatt kinyílik
II. Megelőző célzattal: ha a méhszáj teljesen, vagy részlegesen zárt, de a kórelőzményben kettő
vagy több középidős vetélés, esetleg több terhesség megszakítás szerepel. Ilyenkor a műtétet
a 18. és 28. terhességi hét között, de mindenképpen az AFP eredményének birtokában
végezzük el.
Itt szeretnénk megemlíteni, hogy a rendszeres méhtevékenység miatt kinyílt méhszáj műtétesen
nem zárható, legfeljebb a fájások leállítása után végezhető el a beavatkozás.
A műtét vénás narkózisban történik, tehát semmilyen fájdalmat nem okoz. A lényege, hogy erős
fonallal a méhnyakhám alá öltést vezetünk és ezzel a nyakcsatornát a belső méhszáj magasságában
zárjuk. A műtét napján illetve másnap sem kelhet fel, kiszolgálásáról a nővérek gondoskodnak. A
beavatkozás utáni második napon óvatosan felkelhet, fokozatosan terhelheti magát. A kezdeti véres,
majd színes váladékozás néhány nap alatt megszűnik.
A műtét szövődménye lehet: vérzés, idő előtti burokrepedés, ritkán vetélés, illetve koraszülés.
Ezek ellátására természetesen fel vagyunk készülve. Ha jól érzi magát és nincs szövődmény, a
műtét utáni 4-5. napon otthonába távozhat.
Otthonában fizikai és pszichés kímélet, rendszeres terhesgondozói ellenőrzés javasolt. Házasélet,
ülőfürdő a terhesség folyamán nem ajánlott. Görcsök, illetve a legkisebb vérzés esetén azonnali
kórházi felvétel javasolt. A méhszájzáró öltés eltávolítása kb. egy héttel a szülés várható időpontja
előtt történik meg.
Ha a terhességet zavartalanul kiviselte, a legközelebbi terhessége alatt is nagy valószínűséggel
méhszájzáró műtétet fogunk végezni.

