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BEVEZETÉS Régi megfigye lés, ame lye t klinik ai tanulmán yok is 

egyértelműen alátá masz tanak , hog y bélelőkészítést követő bél

műtétek ese te iben sokkal ritkább a lázas, szept ikus szövőd

mén y, és so kka l jo bb a sebgyógyulás ( 1-2). Bélelőkészítés 

minden olyan esetben indokolt , amel yben előfordulhat, hogy 

bélm(ítét re is so r kerü l, vagy amik or e leve bé lm(ítétct terve

zünk . Pete fészek rák, exe nte rác ió, kite rjedt bé lösszenövések 

gya núj a, endom et rió z is, több előzetes hasműtét, súlyo s bé l

gy ulladá s, sugár keze lés utáni szövődmények, bé l kiszájaz tatá s 

és más bé l műtétek ese teiben mindig javas olt. A mind ennapi 

nőgyógyászat i gya korlatbó l újra külön k iemelj ük a pete fészek 

rák műt éteket. Az irodalmi adatok sze rint az un. "op tim ális 

műtét" e lérésé hez az ese tek 20-30 %-ában va lam ilyen bé l

műtétet kell végez ni. Leg több szö r a sigma vagy a végső csípő

bé l szaka sz e ltávolítására kerül sor. A szerzők gya korlatában 

20%-ban történt bélműtét. Ezé rt feltétlenül szük séges, hogy 

mind en olyan ese tben. amiko r a pete fésze k dagana t gyanú j a 

felme rül. bélelőkészí tés után végezz ük a műtétet. 

Min den m(ítét kön nyeb ben végezhető a jobb feltárás miatt , ha 

a belek visz on ylag üresek. Ezé rt helyes, ha a m(ítétre kerülő 

beteg a műtét előtt i napon már csa k folyé kon y pépes éte lt, 

délutánt ó l pedi g csak folyadé kot fogyaszt. Álta lába n beö ntés t 

is adunk. A béltartalom csö kke ntésének ez a módja azo nban 

nem azo nos az un. "bélelőkészítéssel". 

BÉLELÖKÉSZÍTÉS A bélelőkészítés két részből, a belek mec ha

nikus k it isztításából és antibiot ikus előkészítéséből á ll. 

A BELEK K ITISZTÍTÁSA A belek kiti sz tításá na k legfontosabb része 

a vas tag bé l k itisztí tása, a formá lódott bé ltarta lom e ltávo lítása. 

Megkül ön böztetü nk hagyományos bé lti sztít ás t és az utóbb i 
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időben egyre gya krabb an al ka lma zot t teljes bé lmo sás t. A fizi

kai tevé kenység a bélt isz títá s idején is fon tos, ezé rt a bet ege t 

bátorí tani ke ll, hogy so kat sé táljon. 

HAG YOMÁNYOS BÉLTISZTÍTÁS A beteg a műtét előtti 2-4 napo n 

o lya n éte leket fogyas szo n, ame ly után kevés bél tarta lom ma rad 

vissza. Enne k érdeké ben ke veset és rosrmentes é teleke t eg ye n 

(pl. krum plipür é, passz írozo tt főzelékfélék, szűrt levese k) , és 

bőségesen igyon folyadékot. Hús , gy üm ölcs kerülendő. A ros t

dús ivólevek kivéte léve l m ind en fajta folyadék, beleért ve a 

teje t is, fogyaszt ható . Ezt a d iétá t már a kó rházi fe lvéte l előtt 

elkez dh et i. 

A műtét e lőtt 2 nappa l hashajtás ! végz ünk. Erre a célra első

sorban a felsz ívódás gá tlásával ható hashaj tók, főleg a mag

néziu m tartalmú kész ítm énye k (pl. 2 evőkaná l keserűsó) a 

lega lka lma sab bak. Megfe le lő hatás uk az onb an csak akkor van, 

ha lega lább 2 nap os di éta után adjuk . Ma nni tolla l történő 

hashaj tás nem sze rencsés, mert a be lek je l entősen gázosak 

lesznek, be lfelülctük ped ig ned ves marad. Az o lajo s hashajtó k 

(ricin us, par a ffin olaj) kevés bé hatásosak, eze k ink ább 

felhíg ítjá k a formá lt bélsár!, és elsősorban a vas tag bélbe n 

sikaml óssá teszik a bélta rtalmat. A vastag belet izgató has

haj tókat (phc nolphthalein , sze nn a kész ítmények) mGtéti elő

készítésre ritkábban alka lmazz uk. A sze nna tarta lmú készí t

ménye k (Tisasen A+ B, X-PR E P olda t) fő l eg a vastagbél bak

tér ium tartalm ával kevere dve fej tik ki hat ásuka t. Enn ek 

következtében a vastagbé l felső sza kasza á lta lában nem tisztul 

ki e léggé. A különböző támadáspon tú ha shajt ók kombi ná lt 

kész ítmények formájában is forga lomb an va nnak (Artin tb l, 

Bo lus laxa ns tbl. MII-PAR cmul s io) . Ezek alkal mazás a azon

ban nem te,jed t el. 

A műtét e l őtt i napon a beteg csa k fo lyad ékot fogy aszt hat, este 

pedig beönt és t kap, amelye t add ig ismétlün k, amíg a beöntő 

folya dék t isztá n jön v issza. A folya dék vesz tesége t szükség 

eseté n 2000 ml infúz ió adásáva l pótol j uk. Éjféltől se mmit ne 

fogyass zon. Beö ntés t a sajá t gya korl atu nkban regge l már nem 

adunk , vann ak azo nban osz tály ok, e l sősorban sebészeti osz tá

lyo k, ahol ez a gy ako rlat még szo kás . 
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A hagyo mányos bé ltisz títás jó l bevált , meg bízh ató. Hátrá nya, 

hogy hossza da lma s, több napot vesz igénybe , az ese tek kétha r

madában has i fájdalmak je lentk ez nek, és a betege k egy részé t 

kif árasz tja. A töb b napos di éta hányinge rt eredm ényez het. 

Keigliley és mtsai (3) sze rint a ha gyo mán yos bé le l őkészítés 

leg fonto sabb két e leme: a 24-48 óráig tartó , sz ilárd ételektől 

mentes diéta és a magn ézi um ta rtal mú készítménny e l történő 

hashajtás. A kiegészítő beö ntés lényegese n nem javí t a mód 

sze r hatásosságá n. 

TELJES BÉLMOSÁS (WHOLE - GUT IRRIGATION , ORTOGRÁD BÉLMOSÁS ) 

Elektrolit oldattal történő te ljes bé lmosás t erede tileg a cho lera 

keze lésé re ha szná ltak . Mföét e lőtti bélt isztí tásra , az így nye rt 

tapa sz ta la tok ala pjá n csa k később kez dt ék a lkal111azn i. 

Lényege, hogy a gy omor-b él rendsze rbe e lektrolit oldatot j ut

tatunk , amely tör ténhet gyo 111or-bélszo ndán kere sz tül vagy az 

ele ktrolit olda t meg ivásáva l. A műtét előtt i napo n déltől a beteg 

csa k folyadé kot fogy aszt hat, éjféltől se111mit . Gyomor-b é l

szo ndán történő bé lmo sás ese tén dé li 12 órától, óránként I liter 

o ldatot jutta tunk a bé lrendsze rbe addi g, amíg a vég bé len 

kifol yó fo lya dék ti sz tává nem vá lik. Hat lite rnél több 

folya dékot azo nba n so ha ne adjunk. Az első órában rendsze rint 

formált, majd híg, vég ül vízszerű bé ltartalom ürül. Hashaj tó és 

beö ntés adása nem szükséges . 

Teljes bél111osásra eredetil eg é lettani só oldatot használtak , 

amely e lektro lit vesz tesége t e redm ényezett, és 10-12 órát ve tt 

igé nybe. Ma má r olyan oldat okat használunk , ame lybe n 125 

m1110l/lite r a, 20 mmol/lit er HC03 és 10 mmol / lite r K, 

va la111int oz mot ikus hatás ú kész ít111ény (111annitol, po lythy lcne 

g lyco l) va n. Az oz111otikus olda t hatására a szervezetből je len

tős 111ennyiségíí folyadék kerül a bé lbe, és ezá lta l az elő

készí tési idő 3-4 órára lerövidíthető. Megfel e lő elektrolit 

tartalmú oz111otikus oldatok a lka lma zásáva l a te ljes bé ltisztí tás 

kevés mennyiségű o ldat megivásával is meg bízhatóa n e lvé

gezhető. (Ezek az oldatok híítve, gy üm ölcslé hozzáa dá sáva l 

vagy ízesítéssel ke llemesebben fogyaszt hatók.) El/is (4) fél 

pohá r víz ben oldott Picolax adásá t javasol ja a mííté t előtt egy 

vagy két nap pa l reggel 8 és délután 2 órako r. Ezen a napon a 

beteg órá nk ént igyon 111eg egy pohár vize t. A Pieo lax natr ium 

p icosulphato t, magnézium oxi dot és c itrom sava t tartal111az. 

Ha szná lha tó k tová bb á 111ás össze te tt gyári kész ítm é

nyek (Go LYTELY, e lektrolit vagy híítö tt po lye thylene glycol 

oldat), illetve ház ilag összeállított o ldatok (5-6). Az utóbb iak

bó l lega lább 4 litert kel l meg inni 2 óra alat t. l.1'1vá11 (7) sze rint 

egy liter 10%-os Manni sol, egy vagy 111ásfél óra ala tt történő 

111egivásáva l is jó hatás é rhető c l, jóllehet vannak me gfi

gye lések, a111elye k arra utaln ak, hog y ilye nkor több bé lgáz 

képződik. 

A teljes bél mo sással a bél hatá sosa n kit isztítható , és viszo nylag 

szá raz zá tehető. A mód sze r ugya nolya n j ól hasz nálhat ó, mint a 

hagyo mányos bé ltisz títás , és j ó l elvise l hető. agy előnye, 

hogy tu lajdonk éppen egy egy napos előkészítés . Hátrán ya , 

hogy je lentős folyadék vesz teséggel j árhat , ame lyet infú z iók 
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adá sával pótoln i ke ll. A betege k egy része a nagymen nyiségíí 

folyadék e lfogyasztását neheze n tűri . Gyomor- bé lszonda a lka l

ma zása ese tén, amelyre ma már csa k elvétve kerül so r, 

gyak ori a hányinger, hányás és ki fáradá s. 

Béle lzáródá s vagy an nak gya núja esetén bé ltisz t ítás nem lehet

séges, legfelje bb egy gyomor- bél szo nda seg ítségéve l csö k

ken thetjük a bélta rta lmat. Ilye n ese tben vastag bé l anasz

tomózis t csak ak kor kész íthetünk , ha a vas tagbe let míítét 

kö zben átmossuk. Ellenkező es tben a bé l ki száj azta tatása 

sz ükséges. cm végezhető bél e lőkészítés bélá tfúr ódás és 

gyo mor- vagy bél vé rzés ese tén sem . 

ANTIBIOTIKUS ELŐKÉSZÍTÉS A be lek folya dé kka l történő kitisz

títása, bá rmi lyen módon végez zük is, nem távo lítja e l a bak té

riu mo kat. A be lek baktér ium ta rtalma több tényezőtő l függ, 

amelye k köziil a legfo ntosa bb a bél tartalom pH értéke, nyá k és 

epe savak je lenléte és a bélmozgások gyo rsasága. A gyo mor és 

a felső vé kon ybé l szaka sz az epesava k je len léte , alacsony pH 

érték , és a viszony lag gyo rs 111ozgások 111iatt gya kor latilag 

ste ril , ha nin cs e lzáródás . Az alsó vé konybé l sza kaszba n már 

anae rob és coli baktériumok talál hatók , ezek száma azo nban 

nem jelentős. A vas tag bé l pH-ja ma gas, benne epesavak már 

nin cse nek, mozgás a pedig las sú . Enn ek köve tke ztébe n a 

vastagbé lbe n mindi g ta lálható sz ignifikáns mennyiségű bakté 

rium. 

A mííté ti fertőzések kialak ulásá ban egy részt a bőrrő l szá rmazó 

bak tériumok já tszanak sze rep et . A bélmíítétek sorá n fellépő 

fertőzéseket azo nban döntően a béltar ta lomba n lévő bakté ri

umok okozzák. A fertőzéseknek a bél van·at elég telensége k 

ki alaku lásába n is 111eghatározó szerepük van , és itt nemcsak a 

bé l szé lek gyu lladása , hane111 a bé l va rratok környéké nek gyul

ladá sa is meg határozó . A bőr csi rát lanítá sa mellett , tehát a 

be lek cs iram entessé téte le is nagyon fontos. 

A belek un. cs irátlanít ása azonban egy régi e lképze lés, ame ly 

soha nem érhető e l. Bármi lyen tiszt ítást és an tibi ot ikus keze lést 

is a lkalma zunk, a tápcsa torna csak ba ktérium szegé nn yé 

t ehető. A bé l nyá lkahá rtya nem lesz cs íram entes . 

A hagyo mányos 3 napos antibi otikus el őkészítést, amely a 

be lek cs irá tlanít ásá t vo lt hiva to tt e lé rn i, fe lvá ltotta a 

közve tlenül a míítét előtt adott antibiotikus e l őkészítés . Ennek 

magya rázatát az a meg figyelés adja, hogy 1. a be lek csirát

lanítása a hossz ú ide ig tartó antibi otiku s kezelésse l sem érhető 

el , és, 2 . hogy a fertőzések és a bé lva 1i-at elég tele nség 111egelő

zésc sze mpon tjából az a leg fonto sabb , hogy ab ban a pillanat 

ban, amiko r a bé lvarratokat kész ítjü k - függet len ül attó l, hogy 

kézzel vagy va rrógé ppe l - a vérbe n és a szövetekbe n az 

ant ibiotikumok a lehető legn agy ob b mennyiségbe n legye nek 

jelen. Ezt a cé lt legjobb an közve tlenül a míít ét előtt egy adag

ban , nagy menny isége n adott anti bio ti kum ok bev iteléve l 

érhetjük c l. 
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A hagyo mányo s, 3 nap os, bélelőkészítésre az antibiotikumok 

egész tárházá t kipróbálták. A be lek baktér ium tarta lmát a 

leghatásosabban a klion és a neomyc in csökkenti . Jelentős 

hatá ssa l rendelkez ik azo nban az erythrom ycin és a szulfon 
amidok egy cso po1ija is. 

A szerzők j elenleg az egysze ri (one shot, egy lövetű) antibi

otikus előkészítést alka lmazzá k. Ennek során a beteg a műtét 

előtt egy harmadik vagy negye dik generációs cep halospor int 
kap pl. 2g Roce ph in-t adu nk intravénásan és 1000 mg Klion 

infúziót folyat unk le I órával a műtét kezdete előtt. Szövőd

ménymentes esete kben az antibiotiku s kezelés t nem folytatjuk . 
Vannak , akik a műtét után 12 órával még egysze r adnak antibi
otikum ot. Ez az un . biztos ító (two shots, két lövetű) antibioti

kus megelőzés azo nban semmi vel nem hatásosabb, mint az 

egysze ri, műtét előtti antibio tikus előkészítés. 
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