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ELŐSZÓ A hüve ly fali sérvek és süllyedése k műtéte i nem tartoz

nak az ún. ,,nagy" műtétek közé, és ezért a kiterjesz tett műtétek 

bűvöletében élő nőgyógyász onkológ us számá ra ta lán nem is 

annyira érdekesek: ,,ó ez csa k egy .,kis" műtét! '" . A beteg szá

mára azonban alapvető jelentőségű, még akkor is, ha ezek a 

megbetegedések nem veszé lyezte tik az életét. Mind en napjait 

azo nban tönkretehetik, életm inőségét lényegese n rontj ák . A be

teg szá mára nincs „nagy" vagy „kis" műtét, csa k egy míítét van , 

amin keresztülm egy. Szá mára ugya nolyan fontos, hogy a műtő 

orvos eze ket az elváltozások at töké letese n megoldja , és ne fél

vál lról keze lje. Nem szakszerűen végze tt míítét, még akkor is, ha 

,.kis" műtét, elég te len, óhatatlanul a betegség kiújulásához vagy 

kell emetlen szövődmények kialakulásáho z veze t. Ezért adjuk 

köz re az a lábbi ismereteket abba n a remény ben, hogy nemcsak 

a nőgyógyász onkológu sok , hanem a szülész-nőgyógyászok is 

haszo nna l olvas sák betegeik jobb e llátása érdekében. 

BEVEZETÉS A hüvely kifordul ása , előesése és a hüvely fali sérve k 

a hüvely t függesztő és tartó (elsősorban a medence kötőszöveti ) 

rendszeré nek meggyengülé se vagy a hüve ly megvá ltozott e lhe

lyezkedése miatt jönnek létre(! ., 2. és 3. ábra) . A kiváltó ok az 

esetek nagy többségé ben a terhesség és hüve lyi szülés, amely 

közve tlen sé rülés és/vagy a medencei sze rve k, izmok beideg

zéséne k károsodá sa folytán okozhat hüvelysülylyedést, hüv ely

fali sé rvet. A szülészeti események mellett a hasüreg i nyomá s 

tartós fokozódásá nak (tüdő megbetegedés, kövérség , doh ány

zás, hasvíz , hasi daga nat, idült szé krekedés, erős fizikai munka ) 

és az ösztrogén hiánynak va n kóro ki sze repe. A szü lés i sé rü

lése ket az iva rére tt korban az ese tek több ségé ben a hüvely 

falnak és a sza lago knak rugalma s kötőszöveti és izo mro st á l

lománya e llensúlyo zza. Az elváltozások csak a változás kora 
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után, a tartórendsze r ösztrogén hián y miatt i elvéko nyodása kö

vetkez tében alakulnak ki. A hüvelyfa li sérv és a hüve lysü llye

dés kialaku lhat orvos i tevékenység szövődményeként, ritkáb

ban pedig a beteg kötőszöveti rendsze rének álta lános vagy az 

izmok (pl. gát izomzat) ve lesz ületetl gye ngesége miatt. Az 

izomzat ve lesz üle tett gye ngesége rendszer int ideg rendszeri 

okokra (pl. spina bifida) vezethető vissza. em szült nőkben ki

ala kult hüve lysülly edés hátterében va lószí nííleg a nem i sze rvek 

tartó rend sze rének ve leszü letet t gye ngesége á ll, am ihez sok szo r 

nagyobb sérülés is társul. Keletkezhe t hüve ly fali sé rv másodla

gosa n, a méh /hü ve ly teljes lesü llye clésé nek húzó hatá sára. 

Ha a hüve ly élettani el helyezkedése megvál toz ik, vagy mííté ti

leg megvá ltozta tjuk (pl. Bur ch műtét sorá n), hüve lyfa li sérv 

ke letk ez ik, vagy a hüve ly ön magá ba fordul va lesüllye d. A hü

velyhez hasonlóa n a vég bél is önmagába fordulva les üllye d. ha 

tenge lye megválto z ik, és nem feksz ik a levato r lemezen (leva

tor plate) (/. ábra). Hüve lys üllyedé s ke letke zhe t akkor is, ha a 

hüve ly nem elég hosszú . A sza bályosa n elhelyezkedő hüvely a 

leva tor leme zen feksz ik, amelynek nyomása a hasűri nyo más 

e llen hat, vagy is a hüve ly a kétfé le nyomás által összeprése lve 

fekszik. Ha azo nban a hüve ly megrövidül, a nyomá s közve tle

nül a falára , a hüve lybo ltozat tetejé re hat, és a hüve ly önmagá

ba tür emkedh et. Kite rje sz te tt méh e ltávolítás után ez a j e lenség 

álta lában nem követ kez ik be, mert a hüve lybo ltozat fe lett ki

alakult erős heg felfogja a nyomást. 

A hüvelyelőesésnek több fokozata ismeretes , a lapvetően ré sz

leges és te ljes hüvelyelőesést különböz tetün k meg. A hü ve ly

fali sé rve knek há rom formája van: 1. a hó lyagsérv, amel y az ese

tek egy részében a húgycső előboltosulásával és vize letta rtás i 

e légte lenségge l j ár, 2 . a végbé lsérv és 3. a Douglas üreg sérv . 

A különböző elvál tozások önál lóa n vagy egy ütt ese n fordulnak 

elő. Társulh atnak a méh rész lege s vagy teljes lesüllycdésével 

(prolapsus uteri pa rtiali s seu totalis, prociclentia). A méh le

SLillye dé se , előesése a hüv e lyfal i süllye dés kö vetkez ménye, és 

nem elsődlegesen alakul ki. A kettő azonban soks zor együt te

se n ha lad, mert a sac routerin -ca rdin ale szalag rendszer károso

dása miatt nem csak a hLive ly felső részének rögzítése , hanem 

a méh tartá sa is meggye ngül. Ennek köve tkez tébe n a méh ten

ge lye, ame ly é le ttani körü lmények között a hü vely tenge lyé re 

merőlegesen feksz ik, e lferdül, és a hüvely fe lé közelít. 
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A hü velyfa li süllyedések, sérve k fokoza tainak meghatáro zásá
ra nincs egységes rendszerün k. Beecham ( 1) á ltal javasolt fel

osztás használha tónak látszi k. Eszerin t elsőfokú az elvál tozás, 

ha a süllyedés a sze mérem nyí lás felett van, másodfo kú, ha az 

alá süllyed, és harmadfo kú, ha az egész szerv a szemérem test 
elé kerül. A mind ennap i gyako rlatban ez t nem mindig alkal

mazzá k. 

A KEZELÉS ÁLTALÁNOS MEGGONDOLÁSAI A hüvelys üllyedés és 

a hüv elyfali sérve k mütétileg gyógyít hatók . Magu któl nem fej

lődnek vissza, el lenkezőleg, az idő múlásával fokozó dnak . 

Mind egy ik elváltozásnak saj át műtéti mego ldása(i) van(n ak). 
Ha a különböző elvál tozáso k egy üttesen fordulnak elő, nincs 

szü kség külön műtéti eljá rásra, mind en eset ben az egyes elvál

tozások műtéteit kell e lvégez ni, és eze ket össze han gol ni az 
adott elváltozások formájá nak , sú lyosságá nak és kiterje dtségé

nek megfelelően . A sebész i beavatko zást tehát egyed ileg kell 

megválasztani. A m[ítét csak akkor lehe t eredményes , ha a 
hüvely tartó rend szerének mind en szintű káro sodását helyreá l

lítjuk , minde n meglévő elvá ltozást mego ldunk . Bármelyike t 

elhagyjuk , a megbetegedés előbb-utóbb kiújul. 

A hüvely süllyedés és a hüvelyfali sérve k műtéteinek végzésé

hez a nőgyógyász sebésznek tisztában kell lenn ie a nemi szer-

vcsica urinariae - - --

symphysis pubica - - - __ _ 

urcthra- - - _____ _ 

m. pubococcygeus 
(m. levator ani) 

vek rögzítő rend szeréve l (2), azo k elvá ltozásaiva l, és hogy a 
sza lagok mennyire haszná lhatók felfügges ztésre, rögzítés re. 

Legtöb bször a méh-ker esztcsonti (sac ruterin) és car din ale sza
lago kka l rögz ítjük a hüve lyt, ha azo k megfelelően erősek. 

Méheltávo lítás után eze ket a szalagoka t átvágju k, és , ha nem 

vanjuk vissza a hüvely hez, elsorvadnak, későbbiek sorá n, 

méheltávolítást követő elváltozáso k rögzí tésére már nem lesz

nek alkalmasa k. Ilyen esetben a hü velyt a ligamentum sacroto
berosumh oz vagy sacrosp inosumho z varrhatjuk. Ha a méh

keres ztcsonti szalago k erősek, de megnyú ltak , cél szerű meg

rövi díten i és csak ez után felhasznál ni . A hosszú, megnyúl t sza
lago k nem tudják megfelelően rögzíteni a hü velyt. 

A sebész i beavat kozás során a hó lyag és/vagy a húgycső hely

zete megváltoz hat. Ezzel kapcsola tban mind ig tarts uk szem 

előtt, hogy, ha a húgycső-hólyag talá lkozá si pont a szemérem
cso nt alá kerül , a hasűri nyomás döntően a hó lyag ra hat , ami 

nek kö vetkezté ben a hólyagon belüli nyomás eme lkedik , és a 

vize let tartása megneheze d ik. Ilyenko r a húgycső-hólyag ta lál

kozási pontot mindig meg kel l emelni . 

Minden esetben a műtét e lőtl pontos kór ismét kell felállí tani, 

és az t, közvetle nül a műtét előtt, a már altatott beteg meg vizs

gálásáva l megerősíteni. A műtét e lőtti kór ismézés csak ak kor 

utcrus 

rectum 

,\ 
_ - os coccyg,s 

..... ·::: 1 :: : ''"""' ,,.,, 
- - - - - vagina 

pcrineum (centrum tendineum) 

/. ábra. A medence szervei és a végbélemelő izom (musculus levator ani) kapcsolata. A végbélemelő izom belső része a szeméremcsont-farkcsont izom (mus

culus pubococcygeus), amelynek belső rostjai a végbél mögött, a farkcsont és a végbél közön összefonódnak az ellenoldali hasonló rostokkal. Az összefonódás

nak megfelelően egy szalagszerű, izom és kötőszöveti rostokat tartalmazó, erős esik, végbél-farkcsík (anococcygeális csík, anococcygeal raphae, !igamentum 

anococcygeum) jön létre, amely a farkcsont és a végbél között feszül ki. A szeméremcsont-farkcsont izomnak a belső része a végbél-farkcsíkkal együtt képezi a 

levator lemezt, vagy, talán helyesebben, levator felszínt (levator plate), amely csaknem vízszintesen helyezkedik el. Rajta fekszik a végbél és a hüvely felső ré

sze. A végbél mögül az izom kettéválik, és egy nyílást képezve (levator rés) halad a szeméremcsonthoz. Ebben a nyílásban a húgycső, a hüvely és a végbél leg

alsó szakasza nyílik a külvilágba. Itt található a gát középső. felső része is. A izomrostok szálai kapcsolódnak a nyílásban lévő szervekkel. 
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labium minus - ---- --------- --- -- • 

,- - - - - - - - vagina 

- ---- Spatium rectovaginalis 

- - - - - - perineum 

megfelelő, ha a beteget fekvő és á lló he lyze tben is megv izsgá l

juk . Minden ese tben hüve ly-vég bél vizsgá lat szükséges . Cé l

szerű a vizsgála tot te lt hólyag mellett, majd a hólya g kiür ítése 

után is e lvégez ni. Vize lés i panaszo k ese tén az urodynámiás 

vizsg álat e lvégzése is szükséges. A kórisme tisztázásához nagy 

segítsége t j e lent a hüve lyv izsgáló esz köz használa ta . Rendk í

vül fontos a kóre lőzmény pont os ismerete is, va lamint az ese t

leges korábbi müté tek és azok sikerte lenségé nek rész letes ta

nul mányozása . Lényeges tisztáz ni, hogy e lvékonyodott-e a hü

ve lyhám (ösz trogé n hiány) és , hogy a be teg vég ez-e nehéz, a 

hasprés fokozó dásáva l járó fiz ika i munk át. Tisz tázn i ke ll, hogy 

a hüve ly ta rtó rendszerének melyik része gye ngült meg, és mi 
annak a kiváltó oka. 

A kóre redet és a pontos kóri sme megá llapít ása mellett a müt ét 

megvál asztásá ban jelentős szerepe van a bete g korán ak, á ltalá

nos á llapotána k, panaszain ak és házasé let igé nyé nek. Elméle

tileg a sebész mütéti j á rtassága is meg határo zó, mert rendsze

rint az t a müt éte t végz i, amely iket a legjobban ismer. A keze

lés azo nban csak akkor lesz sikeres, ha az elvál tozás nak , a be

tegnek megfelelő műtétet végz i. Ne a beteg igazodjon a müté t 
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A 1,ii,·e/J/áli sé,wk és a hiire/ye/ö esés mii1é1ei (/) 

2. ábra. A medence szervei közötti sövények és rések. Jól látható. hogy a 

szervek között mindig egy elválasztó, erős sövény (hólyag-hüvely sövény. 

septum vesicovaginalis. illetve végbél-hüvely sövény. septum rectovaginalis) 

van. Ez a sövény elöl és hátul is szívósan tapad a hüvelyhez, úgy tűnik . mint

ha a hüvely falának megvastagodása lenne. A végbél-hüvely sövény a Douglas 

üregből indul, és belesugárzik a gátba, azt rögzíti, a gát csúcsát tulajdonkép

pen ezek a szétágazó rostok képezik (betéti ábra). A sövény a végbél mel lső 

falát borító zsírszövettel laza összeköttetésben van. A Denonvilliers-bönye 

(Denonvilliers-fascia) a végbél-hüvely sövénnyel összenőtt. vagy abban talál

ható. A Douglas üregtöl indul, és a gátban végződik . A sövények és a hólyag, 

illetve végbél között egy-egy rést (hólyag-hüvely rés. spatium vesicovagi

nalis. illetve végbél-hüvely rés, spatium rectovaginalis) találunk. A rések biz

tosítják, hogy a szervek egymástól függetlenül el tudnak mozdulni, ami azért 

fontos. mert különben az egyik elmozdulása magával húzná a másikat (pl. a 

végbél összehú?ódása székeléskor magával húzná a hüvelyt). A végbél-hüvely 

rés tetejét a Douglas hashártyája képezi, lefelé pedig addig a pontig terjed, 

ahol a gát és a szemérem-farkcsont izom rostjai összetapadnak. Ez körülbelül 

a hüvely alsó és középső ham1adának határán van. A hüvely alsó harmada már 

a gáttal kapaszkodik szívósan össze. 

típu sához . Az elvá ltozás formáj a és a be teg igénye ha tározza 

meg azt is, hogy szükséges -e a méhet eltávo lítani . Ha a beteg 

még szülni akar, a méhet meg kell ta rtani. Ha terhesség i igény 

nincs, és a méh lesüllyedt, a sacro uterin-card inale sza lagok meg

lazultak, a méh eltávolítása indo kolt. Az esetek többségé ben ezt 

hüve lyi úton vége zzük . A méheltávo lítással egyidőben, ha a 

beteg a vá ltozás korán már túl van, petefé sz keit is távol ítsuk el. 

A sikere s keze léshez a kivá ltó ok e lhárí tása is hozzátarto z ik. 

Az esetek többségé ben azo nban ez nem lehetséges , mert a ká

rosodás korábbi terh esség(e k) köve tkez ménye. Ha azonban a 

hüve lyhám ösztrngé n hián y miatt elvéko nyodott (a hüve ly sejt 

képekben paraba zál is sej teke t lát unk ), hormonpótló keze lés 

szükség es, függe tlenül attó l, hogy sebészi leg beava tkozunk 

vagy sem. Cé lszerü , ha a hormonpót lást már hete kkel a mLítét 

előtt elke zdjük. A lka lmazhat un k hüve ly i ösztrogé n keze lés t, 

amelyet a műtét előtti napokban mindig cél szerü vége zni, de a 
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preputium clitoridis 

111. 

m os di,o,idi s ',,,,, ',, ',,,,, .... 

foramen obturatum --------- • __ _ 

labium minus pudendi - ---- - ---- - - - _ 

111 bulbocavernosus ---
(111 bulbospong,osus) 

,, ......... 
, glans clitoridis 

,- orificium urethrae 

... - - - - - - - - m. ischiocavernosus 

- - - - - - - - vagma 

_ __________ fascia diaphragmatis urogcnitalis inferioris 

-- 111 transversus perinei superficialis 

--- pcnneum (centrum tendmeum) 

lig. anococcygcum 

3. ábra. A húgy-ivarszervi zárlemez (diaphragma urogenitale) felszínes részei. A húgy-ivarszervi zárlemezt alapvetően egy háromszög alakú szalag (triangular 

ligament vagy urogenitalís háromszög) képezi. amelynek alapja a két ü lőgumó közötti egyenes, és amely kitölti a szeméremív. a két ülőcsont alsó szárának bel

ső része és a gát közötti tetiiletet. és elzárja a végbé lemelő izom be lső rostjai (szeméremcsont-farkcsont izom ) közötti nyílást, az izom legbelső rostjaival össze

tapad. A nő álló helyzetében közel vízszintesen fekszik. Két erős bőnyéből. l emezből (fascia diaphragmatis urogenitalis superior et inferior) áll, amely között az 

ülőcsont alsó szárain eredő és a gáton tapadó mély haránt gát izom (musculus transversus perinei profundus) található. A háromszög alakú szalagot a húgycső 

és a hüvely fúrja át. amellyel erősen összetapad, és azokat tartja . Fels7inén található a musculus bulbocavemosus és a felszínes haránt gát izom (musculus trans

versus perinei superficialis). Ezek az izmok a külső végbélzáró izommal együtt a gátban futnak össze, annak alapját (centrum tendineum) képezik. 

szájon át történő vagy bőrön keresz tüli hormon keze lés is meg

felelő . 

A mütéteket általános kivizsgá lás és előkészítés után végezz ük. 

A vég belet plasztikai müt étek ese tén, a müté t előtt adott beön

tésse l tisztítsuk ki. A betege t hüve ly i míítéteknél kőmetsző 

helyze tben fektetjü k. A megelőző ant ibiotik us kezelést többen 

j avaso ljá k a vég bél, hólyag sérülés veszé lye mia tt. A gyakor 

latban azo nban ez nem látsz ik megalapozottn ak, ezé rt általáno

san nem alka lma zz uk . Közve tlenül a müt ét előtt, a már altatott 

beteg hüve lyé t fertőt len í tő o ldatta l előkészítj ük, feltárj uk és a 

hólyag ba Foley katé tert he lyez ünk. 

A hüvelyi mütétekhez á lta lában 00 -ás, későn fe lsz ívódó , sz in

tet ikus va rróanyago t (V icry l, Dexon, PDS) hasz nálunk. 

A szerző a hüvely plasz t ikai müté te iné l mindi g hasz nál duz

zasz tást . Élettan i konyhas ó olda tta l a levá lasztandó hü vel yfal 

terüle tének megfe lelően, a hü ve ly fal a lá annyi folyadékot fecs 

kendez ünk, amenny i a hüv elyfa lat az a lapj áró l e lemeli. Ez j e

lentősen meg könnyíti a szöve tek szé tválasz tásá t, és csökkenti 

a hólyag , illetve vég bél sérülésé nek veszé lyé t. Egyes szerzők 

j avaso lj ák, hogy a duzzasz tó folyadékba érössze húzó anyago t 
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is tegy ünk vérzéscs illapítás cé lj ából. A vérzéscsi llapítók alka l

ma zásá nak veszé lye , hogy az érössze hú zódás miatt a mütét 

alat t nincs vérzés , az érössze húzódás e lmú lásával azo nban a 

vé rzés a mütét befej ezése után meg indulhat. A szerzőnek ilyen 

tapasz tala ta nincs, ennek e llenére érössze húzó anyagoka t á lta

lában nem alkal maz. 

A hüve lyi müt étek végé n a hüv elybe fertőtlen í tő oldattal át ita

tott géz csíkot helyezün k, amelye t a mütét utáni nap regge lén 

távo lítunk el. A hólyag katétert, ha a hó lyag körn yez etében 

nem végez tünk müt éte t, 24 óra mú lva, ha azo nban mell ső hü

ve ly p lasztik ára , a pu boce rvica l is sza lag visszav arrásá ra 

és/vagy hólyag nyak mü tétr e is sor kerül t, csa k 48 -72 óra múl

va húzzuk ki. Ha vizelési nehézség el őfordul , a szerzők egy ré

sze j avasolja, hogy a Fo ley katé ter eltávolítás előt1 adjunk 10 mg 

Phenoxy benzam int. A beteg a müté tet követő napon felke l

het. Bélmozga tás szükség szer int. Ha a végbél környez etéb en 

müt ét történt , beöntést ne adjun k. Ha a hüve lyhám sor vadt, cé l

sze rü a müt ét előtt elkezdett hormon keze lést folyta tni . 

Medencei torna font os k i egészí tő része a sebész i keze lésnek, 

kü lönöse n vize letta rtási elégte lenség eseté n . Ha a beteg a sze 

méremcsont-fa rkcso nt (pubococcyge us) izmát nem tu dj a meg-
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4. ábra. A hüvely, a méh, a húgyhólyag és a végbél elhelyezkedése, egymás

hoz való viszonya. a élettani helyzet; b hólyagsérv. amely a hüvely felé bolto

sul, a húgycső belső nyílása nem tágult, a sérvtől elkülönül; e a húgycső felső 

részének, a húgycső-hólyag találkozási pontjának lesüllyedése (ál-hólyagsérv 

vagy mellső hólyagsérv). A hólyagfal szöglettörés nélkül folytatódik a húgy

csőbe. ennek következtében a húgycső belső szájadékának zárása elégtelenné 

válik. 

1 symphysis 2 húgyhólyag 3 húgycső 4 méh S hüvely 6 gát 7 végbél 

fe lelően össze húzni, a sze mérem cso nt-farkc sont izom tornát 

célszerű már a műtét előtt elkezdeni , és a műtét után lega lább 
6 hóna pig folyta tni. Rendsze rint sokat seg ít. 

HÓLYAGSÉRV (CYSTOCELE) A hüve ly mellső falának lesüllyedése 
köve tkezté ben a húgy hólyag e lőboltosulhat, és hólyagsé rv 

(cys toce le) ke letkezhet. Az ese tek egy részé ben a húgyveze ték 

fel ső része is előboltosul, amiko r hólyag-húgycsősérvről (cy s
tourethroc ele) beszél ünk. A húgycső felső részének, a húgycső 

hó lyag nya k ta lálkozási pontj ának lesü llyedésé t á l-hólyagsé rv

nek vagy mell ső hólyagsé rvnek (cys tocel e anterior, pseudo

cys toce le, pseudourethroce le) nevezz ük. A húgycső alsó felé
nek kóro s előboltosulása, a va lódi húgycsősérv (urethro ce le), 
ritka , klinikai jelentősége álta lába n nincs . 

A kórered et sze rint meg különbözte tünk : 1. Les üllyedéses hó
lyagsé rvet (4. ábra), amel y a hólyag-hü vely sövény középső, 

húgyhólyag 

a b 
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hólya g alatti részé nek sz ülés i káro sodá sára vezethető vissza, 

és szinte min dig a gát sérülésével jár egy ütt. Tekintette l arra , 
hogy a húgyc söve t saj át sza lagja i tartják , ame lyek a hú gy- ivar

sze rvi zárlemez részét képez ik, a gát és a hüvely-hólya g 

sövé ny sérülése egymagába n még nem veze t a húgycső lesüly

lyedéséhez (2) . Húgycsősérvvel csa k akkor társul, ha a károso 
dás a húgycső körüli szalagok húgycső alatti részét is érint i. 

2. Old alsó hüve lylevá lás (e lmozdulásos hólyagsé rv, d isplace
ment cystoce le) (5. ábra). amely a sze méremcsont-méhny ak 

sza lagna k a fehér vonalról (arcus tendin eus) történő levá lá
sából ered. A levá lás lehet egy vagy kéto lda li. Az esetek egy 

hólyag 

húgycsőnyí lás 

hüvely 

5. ábm. Leválásos hólyagsérv (displa

cement cystocele). A húgyhólyag előtti 

rés felülnézetből. Az a ábra jobb olda

lán a szeméremcsont-méhnyak zalag 

a fehér vonaltól elválva látható (nyillal 

jelölve). Ennek következtében, mint azt 

a b ábra is mutatja, a hólyag oldalt a 

medence faláról levált, és mellette (par

avaginalisan) lesüllyed. (lásd még 14. 

ábra) 
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Bősze P 

részé ben a húgycső tartó rend szere is rész ben levá lik. 1 lyenkor 

hú gycsösé rv és vize lettartási képtelen ség is kíséri. Oldal só hü

vely levá lás ese tén a hólyagsé rv álta lában nem kifejezett , sok

szo r nem is vehető észre. Legtö bbszö r vize lettar tás i e légtelen
sége t okoz, és így kerül felismer ésre. 3. Az ál-hólyagsé rv 

(4. ábra) legtöbbször a húgycső tartór endsze rének öná lló szü

lés i sérülésé re vezethető vissza . A húgycső alatt i szemérem
cso nt-m éhnyak sza lag szétvá lását azo nban megfigye lték vize

lettartási képtelenség miatt végz ett magas fel függesz tés után is. 

A műtét a szala g húgycső melletti részét kétoldalt felhúzza a 

sze méremcson thoz , ennek következtében a húgycső alatti kö
zépső rész nagy feszü lés alá kerül, és szé tvá lhat. 

TÜNETEK A hólyag elöbo ltosulása az ese tek egy részében nem 

okoz panaszt (tünetmentes hólyagsérv) , más kor lefelé ható 

nyomásé rzésse l jár , a bete g a medencében vala mi neheze t érez . 

Más kor azt vesz i ész re, hogy a hüve ly a sze méremtestbe elötü

remkedik , ame ly á ltalában közös ülési zavart is eredm ényez . 
Nem ritka , hogy az első vagy egyetlen panasz a vize lés meg
változása: gyakor i vizelés, sürgősségi vizelés, vize lettartá si e lég

telenség. A valódi stre ssz vize let e lcse ppenés viszo nylag ritka. 

Jelentősen elöbolto suló hólyagsérv esetébe n, haso nlóan a hü

velysüllyedés hez, a húgycső megtörh et, és a hó lyag nem ürít
hető ki te ljese n. 1 lyenkor a beteg magától rájön, hogy, ha ujjal 

a hólyago t vissza nyo mja, a vize lete t j obban tudja kiürít en i. 

A pangó vize let fertőződhet, és kőképződés forrása lehe t. Az is 
előfordulhat, hogy vize lés után, á lló helyze tben a beteg ismét 
vize lési inge rt érez, de ismétel ten leü lve a lig tud va lami vize

lete t üríteni. Enn ek a magya ráza ta az, hogy ál ló és ülő helyze t

ben mások a nyo más i viszo nyo k. Ha a visszama radt vize let je 

lentős mennyiségű, túl folyásos tartási e légtelenség jöh et létre. 

A gyakorlat szempontjából fontos tudni , hogy a hólyagsérvnél 

előforduló tünetek előfordu lhatnak anélkül, hogy a betegnek hó
lyagsérve lenne. Különöse n vonatkozik ez a vizelési panaszokra. 

KÓRISMÉZÉS A vizsgá latok során alapvetően azt kell meghatá 

rozni , hogy a hó lyagsé rvnek melyik formáj áról van szó, a hó
lyagsé rv mil yen mértékű, ho l helyez kedik el, a húgycső is le

sü llye dt-e, a húgycső mily en tágasság ú, társul-e más hüve ly fali 

sérvve l vagy hüvel y/méh süllyedéssel , van-e gátsér ülés és, 
hogy a vizsgá lati lelet a panaszo kkal milyen összefüggé st mu

tat. A hó lyagsé rv jelentős nagyságú lehet ané lkül, hogy pana

szo kat oko zna, és fordítva , kifeje ze tt panaszok mel lett e l őfor

dulhat, hogy a hólyagsérv nem számottevő mértékű. Mérsékelt 

méhsüllyedés már a közepes nagyságú hólyagsé rvek eseté n is 
mindi g megfigyelhető. A vize lés vizsgá lata a kóri smézés sze r

ves része . Ebbő l a sze mpontból a kórelőzmény döntő jelentő

ségű. Ha a beteg vize letét nem tudj a 1a,1ani, vagy átmenetileg 

nem tudta tart ani , de ez a hólyagsé rv növe kedésével mego ldó

dott , v ize let tenyész tés és érzé kenység, katéter-teszt és urod y

namiás vizsgá lat is szükséges . 

A különböző típu sú hólyagsérvek elkülö nítése klinika i j e len
tőségű, mert kezelésük alapvetően kü lönböz ik. Sok eset ben 
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azo nban a különböző típusú hólyagsé rvek együttesen fordul

nak elő. 

A sül lyedéses hól yagsé rv fele tt a hüvelyfal elvé konyodo tt, re

dői kisimultak. A sérülé sne k megfelel ően a hüve lyfa lo n néha 
heg látszik . A sérv szé lén a hü velyfa l szabá lyos küllemű és el

helyezkedésű. A húgycső és bel ső nyílása álta lában ép, vize let 

tartási e légtelenség nem kísér i. Ha a hüvelyvizsgáló eszközzel 

a mellső hüve lyfal szé leit (hüvelyfali árkok) felto ljuk, a hó

lyagsé rv megmarad . Ha a szeméremcsont-húgycső sza lagok is 
károsodtak , megnyúltak , meglazul tak , a húgycső is lesüllyed , a 

húgycső-hólyag találko zási pont mélyebbre , a sym phys is sz int

j e a lá kerül. Ilyenk or vize let tartási képtelen ség is kíséri. 

Az elmozdulásos hó lyagsérv eseté ben a mellső hüvelyfali re

dők megtartottak , a húgycső-hólyag ta lá lkozási pont sza bályos 
elhelyezkedésű. A mellső hüvelyfali árkok lesü llyedtek; ha a 

sér ülés csa k egyo ldali, a hüve lyfa li áro k is csa k a sérült olda
lon süllyedt le . Ha a betege t lefelé nyomatjuk, a hó lyag alap 

sz inte hátu lról türemkedik elő, a hólyagnyak rögzített. Ha a 

hü velyv izsgá ló eszközzel a hólyag mellett a hüvelyt a fehér 
vonalhoz nyo mjuk , a hó lyagsérv eltűnik . Ha az elmozdulásos 
hól yagsérv me llett ujjunk at felfelé nyo mju k a fehér vona lhoz, 

szöve thián yt érzünk , úgy tűnik, minth a bejut nánk a hasü regbe. 
Ha a szemére mcsont- méhnyak sza lag leválá sa a húgycső rög

zítő sza lagja inak tapadási területére is terjed , a húgycső is le

süllyed, a klinikai kép eszeri nt mód osul. 

Richardson (3) a sze mérem cso nt-méhnyak szalag nak haránt 

irányú sérü lésé t is e lkülöníti . Ilyenkor a sza lag a méhnyakró l, 
a környező szövetekrő l és a ca rdinale sza lagró l válik le. Álta

lába n a sac router in-car dinale rendsze r sér üléséve l jár egy ütt, és 

hüve ly/méh lecsúszás nál fordul elő. Ha a ha ránt sérü lés öná l

lóa n fordu l elő, a hüve ly középső részén látu nk nagy hó lyag 
sérvet , a hü vely árkok felhúzottak maradna k, a hó lyag nyak, 

húgycső ép. A vize let üríté s nagy sérv mellett sokszo r nem tel
jes . A hólyagsérvnek ez a formája nem álta lánosan elfoga dott. 

Ál-hólyagsérv eseté n a húgycső lesü llyed, a húgycső-hólyag 

talá lkozás i pont mél yebb re, a szemé remcson t szintj e alá ke rül , 

és rendsze rint e l is fordul (rota tional descent) . A húgyhólya g 
maga nem süllyed le, csak azt a látszatot kelti , ezé rt nev ezzü k 

ál-hólyagsé rvnek. A szeméremcson t-húgycső szalagok káro 
sodtak , meg nyúlt ak, meg laz ult ak. A belső húgycsőnyí lás 

általában tölcsérszerűen tágult (ves ica lisatio), a húgycső több i 

része szabályos tágasság ú. Gyakran stressz vize lettartás i kép

telenségge l jár. Ha a szeméremcsont-húgycső sza lag közé pen 

kettévá lik, a húgycsőbe veze tett szonda és a hüv ely felől vizs

gá ló kezün k közö tt csak a húgycső és a hüve ly nyálk ahártyá
ját, jelentős szöve ti elvékonyodást érz ünk . 

A KEZELÉS ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI A hólyagsé rv műtétileg gyó
gy ítható. A sebész i beava tkozás cé lja az anatóm iai e lvá ltozás, 

valamint a hólya g és a hüvely működésének helyreá llítása, 
ame ly egyú ttal a tünetek megsz ünte tésé t is jelenti. A vizele ttar-
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tási e légte lenség kiala kulásá nak megelőzése az ese tek egy ré

szé ben szi ntén a műtéthez tartozi k. 

A műtéti j avallat felá llít ása nag y kör ültek intés t igénye l. Ha hü

ve ly/méh süllye dés vagy más hüve lyfa li sérv miatt végzün k 

műtétet, a hólyag sé rvet is mindig meg kell oldani. Ha a hü

vely /méh les üll yedt , a szeméremcsont-húgycső sza lago k is 

mind ig jelen tősen megn yúltak. Ilyen esetekben a húgyivar

sze rvi zárlemez he ly reállítása és a húgycső-hól yag talá lkozás i 

pont mege melése sz ükséges. 

Ha a hól yagsérv egyed üli e lváltozás és pana szo kat nem okoz, 

ne m sz ük sége s azo nnal a sebész késhez nyúlni . Műtét csa k ak

kor indoko lt, ha a hólyagsérv már panas zt okoz , vagy fokoza

tosan nag yobbod ik. Ha ugyanis a sé rv jelentős nagyságúvá vá 

lik , műtéti mego ldása nehéz , a k iúju lás gyakóri . Célszerű tehát 

a műtétet a sé rv kr iti kus nagyságá na k kia lakulása e lőtt e lvé

gez ni akkor is , ha a beteg nek semmi lye n panasza sincs. Ha az 

ellenőrző vizsgá latok során a hó lyagsérv növeksz ik, egy idő 

után, minden bizonn yal e léri a kr itikus nagyságot. Ha a hü 

vely hám ösz trogén h iány mia tt elvé kon yo dott, hor monpótl ó 

keze lés szü kséges, függetlenü l attó l, hogy sebész ileg beavat

koz unk vagy sem . Me ggo ndoland ó a hólyagsé rv műtéti mego l

dása akkor is, ha a be teg még szülni akar, me rt a k iúju lás ve

szé lye rendkí vül nagy. Ilyen esete kben célszerű a műtétet a 

szülések befejezé se utánra hala sz tani. Ez azo nba n a panasz ok 

sú lyosságá tó l és attól függ , hogy azok átm eneti leg má s keze

lés i módokkal csökkenthetők-e. 

A hól yagsérv megoldására számos műtéti eljá rás t do lgoz tak k i. 

A műtét típu s megvála sz tásá t a lapvetően a hólyagsé rv formáj a 

és az határo zza meg, hogy va n-e húgycső elvál tozás illetve vi

ze let tartá si képtelenség , és az mil yen form áj ú. Minden ese tben 

a hó lyagsé rvet előidéző sérülé st kell műtéti leg mego ldan i. 

Sülly edéses hólyagsé rv eseté n általában mel lső hü ve lypla szti

kát végzü nk a hólya gnak gá t fe lől i alátáma sz tásáv al. Egyidejű 

vizelet tartási kép te lenség ese tén az en nek megfele l ő sebés zi 

beava tko zást a lkalma zz uk (ezeke t a míítéteket később ismerte/

jiik). Az el moz dulásos hó lyagsé rvet a sze méremcso nt- méh

nyak sza lag vissz ava rrásáva l o ldjuk meg. Ha a különböző típu

sú hó lyagsé rve k egy üttesen fordulnak e lő, a műtéti beavatko

zás t is ann ak megfele l ően alak ítjuk. Ál-hó lyagsé rv eseté n csak 
húgycső pla sz tikát végz ünk . 

A változás kora után l évő asszo nyok esetébe n mindi g go ndol 

junk arra , hogy a vize let tartá si zava r, sürgősségi vize lés a hü 

vely és hól yagfal so rvadá sa, és ennek követ keztébe n kialak ult 

so rvad áso s gyulla dá s (a trophias urethritis, trigoniti s) miatt jö

het létre. Ilyen ese tekben a műtét előtt gyógysze res kez e lést 

(hormon ok, ese tleg antib iotikumok ) végz ün k. Ha a keze lésre a 

pan aszok csö kk enn ek , a hor mono k adását hón apokon keresz

tül folytassuk , és egy ese t leges műtétről csak ez után dönt sünk. 

MELLSŐ HÜVELY PLASZTIKA (KOLPORRHAPHIA ANTERIOR) A mel l ső 

hü vely plasz tika során hely reá llítj uk az egész mellső hü vely fal, 
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a húgyhó lyag, a hólyag-húgycső talá lkozás i pont és a húgycső 

anató miáját és működését. Mell ső hü vely plasztikát egymagá

ban gya kor lat ilag so ha nem végzü nk, mert a műtétre kerülő hó

lyagsérv az ese tek nagy töb bségé ben végbé lsé rvvel és csa k

ne m mindi g a gá t sé rülé séve l is társul. A gá t plasz tika e lvég

zése azo nban akkor is szükséges , ha a gát látszólag ép. A hú gy

cső és a mellső hü ve ly fal megemelése ugya nis jelentősen meg

vá ltoztatja az ana tóm iai viszo nyokat, a hátsó hüve ly falat is ki

eme li. Ennek köve tkeztében a hüve ly tengel ye elmozdul , a 

hasűri nyo más kissé a tenge ly irányá ban hat, ami nek Douglas 

és/vagy végbé lsé rv képződés lehet a kö vetkezmén ye . Raz (4) 

sze rint a gá t és a háts ó hü velyfa l megeme lése a húgycsövet a 

hasűr fe lé mozdítja , am i kedvez a húgycsőre ha tó nyomásv i

szo nyokna k, jobb lesz a húgycső záróképessége , és ez álta l jo b

bak lesz nek a v ize lettar tó képte lenség miatt végze tt műtétek 

ere dm ényei . A hólyag a látámas z tása a gá t megeme lésével ki

egészí tő része a mellső hü vely plasz t ikának. 

A műtétet, m int mind en plasz tika i műtétet , egye d ileg kell meg

tervezn i. Kite rjedtsége alapvetően függ attól, hogy mi lyen 

egyé b műtéteket végzünk, pl. a hü ve ly fel függe sz tése után á l

ta lában csak nagyo n mérsék el t beava tkozá s szü kséges a meg 

maradt hólyags érv mego ldásáho z. Az ese tek töb bségé ben hLi

ve ly i méhe ltávo lítássa l egy ütt kerü l sor a mell ső hü vely pla sz

tiká ra. Ilyenkor helyese bbnek látsz ik előbb a méhe ltávolí tás t 

befejezn i, és a hó lyagsé rv műtétet csa k utána végez ni. A hó

lyagsérv túlzott he lyreá llítását minden ese ten kerülni kell , mert 

megvá ltoz ta tj a a hólyag anatómiáj át, amine k következt ében a 

hasűri nyo más is megváltozot tan , kedvezőtlenül hat a hólyag
ra és a húgycsőre. 

A műtétet e lméletileg két részre osz tha tj uk : 1. a hú gy hó lyag e l

látása (hó lyag plaszti ka), és 2 . a húgycső, hólyag-húgycső ta

lál kozá s e llátása (húgycső plasztika). Leg több szö r mind a két 

részt e lvégezz ük, van nak azo nb an olya n esete k, amikor csa k az 

egy ik szü ksé ges. 

1. A HÓLYAG ÉS A HÚGYCSŐ ELVÁIASZTÁSA A HÜ\IELYTŐL (6. ábra) Fel

tár ás után a Fo ley kat éter segí tségéve l isméte lten tájékozódunk 

a húgycső á llapotáról. A méhszá j at egy vagy két go lyófogóva l 

megragadjuk , és lefe lé húzz uk úgy, hogy a mellső hüve lyfal 

ann yira feszü ljö n. ame nn yire lehet. A terveze tt metszés felső és 

alsó vég pontjá t All is fogóval mege meljük. Ha a hólyagsé rv 

nagy, és a hüve lyfa l nem feszü l, közé pre is feltehet ünk egy fo

gót. Ezután a go lyófogó k ad ott ese tben levehetők. 

A műtéti terül etet feszülé s a latt tartva a mellső hüvelyfalon egy 

ho sszanti met szés t ejtü nk, és a sebszé leket fogóva l megraga d

j uk. A metszésvonal a húgycsőnyí l ástól 1-1,5 cm- re kezdődik, 

és álta lában a hü ve ly-méhn yak ta lálkozá sá ig tart. Ez azo nban 

függ a hólyagsé rv nagyságá tól , ha az kisebb, a mets zés lehet 

röv idebb. Fontos azo nban, hogy 0,5- 1 cm-re l túl é1jen a sé rve n. 

Ez a metszés elegendő a hólyag e lsüllyesz tésé hez. Egye s szer 

zők a hüv ely -méhn ya k talál kozás i pontn ál a me tszés t az ere

de ti metszés re merőlegesen, a méhn yak ívének megfele lően, 
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6. ábra. Mellső hüvely plasztika. A húgyhólyag és a húgycső elválasztása a hüvelytől. A mütét kezdetén a hólyagba Foley katétert helyezünk, amelynek segít

ségével tájékozódunk a húgycső állapotáról és a húgycső-húgyhólyag találkozási pontjának elhelyezkedéséről. a-b. A méhszájat egy vagy két golyófogóval meg

ragadjuk és lefelé húzzuk úgy, hogy a mellső hüvelyfal annyira feszüljön, amennyire lehet. A tervezett metszés felső végpontját Ali is fogóval megemeljük. Egy 

Allis fogóval az alsó végpontot is megfoghatjuk. és ezután a golyófogókat levehetjük. Ha a hólyagsérv nagy, és a hüvelyfal nem feszül, középre is feltehetünk 

egy fogót. A műtéti területet feszülés ala11 tartva a mellső hüvelyfalon egy hosszanti metszést ejtünk. és a sebszéleket fogóval megragadjuk. A metszésvonal a 

húgycsőnyílástól 1-1.5 cm-re kezdődik, és általában a hüvely-méhnyak találkozásáig tart. Ez azonban függ a hólyagsérv nagyságától, ha az kisebb. a metszés le

het rövidebb. Fontos azonban. hogy 0.5-1 cm-rel túlérjen a sérven. Ez a metszés elegendő a hólyag elsüllyesztéséhez. Egyes szerzők a hüvely-méhnyak találko

zási pontnál a metszést az eredeti metszésre merőlegesen, a méhnyak ívének megfelelően. 1.5-1,5 cm-re kétoldalt meghosszabbítják (szaggatott vonallal jelöl

ve). Ennek megfelelően a metszés végül fordított „T°' alakú lesz. A hosszanti metszéssel átvágjuk a hüvelyfalat és az alatta l évő kötőszövetes megvastagodást 

(hólyag-hüvely sövény. pubovesical fascia). és bejutunk a hólyag-hüvely résbe. A jobb oldali ábrákon a hüvelyfal leválasztásnak egy másik módját lehet látni. 

A mellső hüvelyfalon babérlevél alakú metszés látható. A babérlevél nagysága megfelel az eltávolítandó hüvelyfal nagyságának. Mélységben itt is a hólyag-hü

vely résbe kell jutnunk. A kijelölt lebenyt eltávolítjuk. és a hólyagot mindkét oldalt a hüvelyfaltól elválasztjuk. e. A hólyagot a hüvelyfalról, tompán és élesen, 

szikével vagy ollóval leválasztjuk a metszésvonal egész hosszában, oldalt pedig a hólyag-hüvely rés széléig, amely néha majdnem a szeméremcsont száráig 

(ramus puis) tart. A leválasztás során oldalt a hólyag- és a hüvelyfalhoz tapadt kötőszöveti rétegek közölt mindig láthatunk egy vékony izom-kötőszövet réteget, 

amelyet gondosan meg kell őrizni . A hólyagot alul a méhnyaktól is elválasztjuk. A leválasztás után általában a húgycső, a húgyhólyag és a méhnyak is jól látható. 

1 húgycső 2 húgyhólyag 3 méhnyak 
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1,5-1,5 cm-re ké toldal t meg hossza bb ítják. Ennek megfelelően 

a metszés végü l fordíto tt „T" a lakú lesz. 

A hossza nti metszéssel átvágjuk a hüvelyfa lat és az a latta lévő 

kötőszövetes megvastago dás t (hó lyag- hüvely sövé ny, pub

ovesical fasc ia), és beju tunk a hó lyag- hüve ly résbe. A hólyago t 

a hü velyfal ról, tompán és élese n, sz ikéve l vagy ollóva l levá

lasz tju k a metszésvonal egész hosszá ban, o lda lt pedig a hó

lyag- hüve ly rés széléig, amely néha majd nem a sze mére m

cso nt szárá ig (ram us puis) tart. A levá lasz tás sor án o lda lt a hó

lyag- és a hüve lyfa l hoz tapa dt kötőszöveti rétege k közö tt min
dig láthatunk egy véko ny izom-kötőszövet réteget, amelye t 

gon dosa n meg ke ll őrizni . Ne menj ünk a kötőszöveti rétege k 

közé , mer t ez vérzés t eredményez , és rontja a meg mara dó hü

ve ly vére llátásá t. Kü lönös go nd szükséges a húgycső levá lasz 

tásá nál. A húgycső mellett i kötőszövet tú lzott leválasztása ká

rosítha tja a húgycső ideg és ére llátásá t, a húgycső záró képes

ségét, és heg képződést ere dménye zhet. A hó lyagot a lul a méh
nya któ l választjuk el. 

Egyes szerzők a műtétet úgy kez dik, hogy a mellső hüve lyfa

lon babér levé l alakú met szés t ej tenek. A babérlevél nagysága 

megfelel az eltávo lítan dó hüvely fal nagyságá nak. Mélység ben 

itt is a hólyag-hüvely résbe kell j utnunk . A kijelö lt lebe nyt el

távo lítj uk, és a hó lyagot mindkét o lda lt a hüvelyfal tól elvá
lasz tj uk. 

mellső hüvelyfal 

húgyhólyag 

méhnyak 

7. ábra. Mellső hüvely plasztika. A mel lső hüvelyfal és húgyhólyag elválasz

tása Ricci és Thom (5) által javasolt módszer szerint. A tervezett sebzés alsó 

végpontján a hüvelyfalat két fogóval megemeljük, átvágjuk, és bejutva a 

hólyag-hüvely résbe. ollóval a hüvelyfal alá hatolunk, az olló nyitogatásával 

leválasztjuk a hüvelyfalat. és ezután vágjuk ketté a szaggatott vonalnak meg

felelően. 
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8. ábra. Mellső hüvely plasztika. 

A mellső hüvelyfal és húgyhólyag 

elválasztása Hilton módszer sze

rint. A hüvelyfalat két fogóval kö

zépen megemeljük, és a két fogó 

között kissé bemetsszük hosszanti 

irányban. Egy zárt ollót. hegyével 

a hüvelyfal felé feldugunk a húgy

cső-hüvely tal~lkozásáig, az ollót 

szétnyitjuk. és nyitott állapotban 

visszahúzzuk. A leválasztott hü

velyfalat középen hosszanti irány

ban átvágjuk. 

1 húgycső 2 húgyhólyag 

3 méhnyak 

Ricci és Thom (5) a terveze tt sebzés a lsó vég pontjá n a hüvely

fala t két fogóva l mege melik, átvágjá k, és beju tva a hólyag- hü

vely résbe , ollóva l a hüve lyfa l alá hato lnak, az olló nyitogatá

sáva l levá lasztják a hüv elyfalat , és ezután vágják ketté (7. áb
ra). Vannak, akik a ford ított „T" a lakú metszés ha ránt részé nek 

megfele l ően kez dik a meg nyitást . A hüve lyfa lat két fogóva l 

közé pen mege melik, és a két fogó között kissé bemetszi k hosz

szanti irányba n. Ezután a hüve lyfa lat tom pán e lválasz tják a hó

lyag tól. Erre a cé lra a Hilton módszer t ajánlják (8. ábra). Egy 

zár t ollót, hegyéve l a hüve lyfal felé feldug unk a húgycső-hü

ve ly találkozásáig , az ollót szé tnyitj uk, és nyitott állapotba n 

vissza húzz uk. A leválaszto tt hüve lyfalat közé pen hosszan ti 
irányban á tvágjuk. 

A nemze tköz i iroda lomban a hüve lyfa l és a húgyhólyag elvá

lasztásának töb b módsze rét ítj ák le, amely az olvasó számára 

zav aró , és sokszo r neheze n érthető. A különbs ége k tulajd on

képpen a hólyag -h üve ly sövé ny e llátásbó l adód nak. Ezeket a 

lehetőségeket Nichols (6) után a 9. ábrán muta tjuk be. Egye 

sek a hólyag alsó felsz inéhez tapa dt kötőszövetet, vagy is a hó

lyag -hüvely sövé nyt csak az eltávolí tandó hü velyfal részről vá

lasztják le, mások javaso lják , hogy a kötőszöveti rétege t a hü-
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vely falról telj ese n vá lassz uk le. Ez utóbbi esetben a műtét so

rán nem j utunk be a hólyag- hüvely résbe. Bonyolí tj a a helyze

tet, hogy az egyes eljárásokról meglehetősen rangos szerzők 
teljese n ellentétesen vélekednek (7-8) . A szerző anélkül, hogy 

á llást tudn a foglalni a különböző eljárások értéket il letően, a 

fentiekbe n ismertetett módszert ja vasolja. 

2. A HÓLYAG-HÚGYCSŐ TAIÁKOZÁS AIÁTÁJ.MSrTÁSA A hólyag-húgycső 

találkozási pont (ves ico urethral j unction) alátámasz tása a 
húgycső melletti kötőszövetnek , amely tulajdonk éppen a hátsó 

szeméremcsont-húgycső (pubourethralis) szalag alsó része , a 
húgycső alatti egyes ítésé t j elenti . Az alátámasztássa l a hólyag
húgycső tal[ilkozás t mege me ljük , amely akkor megfele lő. ha 

az a sze méremcso nt sz intje mögé (retropubi c eleva tion) kerül. 

A hólyag-húgycső alátámasz tása elméletileg nem szükséges a 

hólyagsé rv ellátásá hoz, csak akkor, ha ez a terü let is megs ül

lyedt. A gya korlatban azonban mind en ese tben elvégezz ük. 

a 

A húgycső melletti kötőszövet egyes ítést a hól yag-húgycső ta

lálkozási pontj ának magass ágába n végezzü k . Több módja is

meretes: 

a Ke lly ö ltés, amely a belső húgycsőnyílás magasságában a 

húgycső melletti kötőszövetbe helyeze tt háro m-pontos mattress 
ö ltés (10. ábra). Az öltés nem csa k alátámasz tja a húgycsövet , 
és mege meli a hólyag-húgycső találkozási pontot, hanem a 

húgycső tölcsérszerű tág ulatát is beszűk íti . Ha megfelelő hatást 

nem érünk el, még egy- két öltést tehetünk az előző öl tésektől 

kifelé. (9) 

b A Stoeckel öltéssel a húgycső két oldalán, az előző öltések

hez viszonyítva magasabban, a húgycső me llett i kötőszövetet 

vesszü k fel egy „U" alakú öltéssel (10. ábra). Csomózáskor a 
húgycső alatt egyes ített kötőszövet a húgyc söve t !nege mel i, 

aminek köve tkeztében a húgycső-hólyag találkozás i pont is 

9. ábra A hüvelyfal és a húgyhólyag elválasztásának különböző módszerei Nichols (6) után. A hólyag-hüvely sövény szorosan a hüvelyfalhoz tapadva találha

tó, attól csak élesen választható el. A sövény és húgyhólyag közön található a hólyag-hüvely rés. Az egyes módszerek ezen 3 képlet szerint változnak. a-c A műtét 

során átvágjuk a hüvelyfalat és a hólyag-hüvely sövényt, bejutunk a hólyag-hüvely résbe. A hólyagfal megkettőzése után hüvelyfalból a hólyag-hüvely sövénnyel 

együtt vágunk ki egy darabot, és a kettő t együtt varrjuk össze. d-f Ennél az eljárásnál szintén bejutunk a hólyag-hüvely résbe. A hólyag-hüvely sövényt elvá

lasztjuk a hüvelyfahól, mindkettőből kivágunk. és külön-külön varrjuk össze, vagyis a megkettőzött hólyagfal elöli két réteget képezünk. g-i Ebben az esetben 

csak a hüvelyfalat vágjuk át. a7t elválasztjuk az alatta lévő sövénytől. A műtét során nem jutunk be a hólyag-hüvely résbe, a hólyag-hüvely sövényt kettözzük 

meg, nem a húgyhólyag falát. Csak a hüvelyfalból vágunk ki. és azt egyesítjük. 

1 a húgyhólyag fala 2 húgyhólyag-hüvely rés 3 húgyhólyag-hüvely sövény 4 hüvelyfal S a hüvely ürege 
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10. ábra A hó lyag-húgycső alátámasztásának módszerei. a. Stoeckel öltés. A húgycső két oldalán. elsősorban a húgycső melletti kötőszövetet vesszük fel egy 

.. u•· alakú öltéssel. Először a húgycső bal oldalán öltünk be fentrő l lefelé, majd a tűt megfordítva, a húgycső másik oldalán öltünk l entről felfelé. Az öltéssel any

nyi kötőszövetet vegyünk fel. amennyi csak lehetséges, vigyázva azonban arra, hogy csomózást követően a szövetek ne feszüljenek túlságosan. b. Kelly öltés. 

A belső húgycsőnyílás magasságában a húgycső bal oldalán egy ponton beöltünk, majd a húgycső másik oldalán egyetlen öltéssel egy hozzávetőlegesen I cm 

nagyságú kötőszövetet veszünk fel. és végül a tüvel megint a jobb oldalon, a húgycső melleni kötőszövet egy pontján öltünk keresztül. A jobb oldalon. a két öltés 

közöni távolság akkora legyen. mint amekkora kötőszöveti részt az el lenkező oldalon átöltöttünk. e. ichols öltés. A húgycső rncllelli kötőszövetet a szeméremcsont 

száráig leválasztjuk, úgy. hogy a hólyag-húgycső találkozást jól lehessen látni. A húgycső-hólyag találkozási pontja magasságában felnyúlva azonosíthatjuk a hátsó 

szeméremcsont-húgycső szalagokat. A szalagokat horgas fogóval a szeméremcsont fe lső szárainak hátsó felszínénél megragadjuk, és a húgycső elé húzzuk. A szala

goknak a farkcsont irányába tönénő húzásával ellenőrizhetjük azok erősségét. Ha a szalagok megfelelően tapadnak és elég erősek. a húzással a beteg szinte elmoz

dítható. Ha a szalagok nem elég erősek, összcva1Tásukkal a húgycső nem támasztható alá. illetve a húgycső-hólyag találkozási pont nem emelhető meg megfele lően . 

Megítélhetjük a tanóképességet úgy is, hogy a fogóval megfogoll szalagokat a húgycső alatt keresztezzük és megnézzük. hogy a húgycső-hólyag találkozási pontot 

mennyire emeli meg. Ha a szalagokat megfelelőnek ítélj ük, azokat távol-közel-közel-távol öltéssel összevarrjuk, vigyázva. hogy a húgycső falába ne öltsünk. Az öl

tést bal oldalon kezdve a szalagba először a hüvelyfalhoz közel öltünk be, úgy, hogy egy jelentős kötőszöveti darabot vegyünk fel. Ezután a másik oldali szalag belső 

szélét öltjük át bentről kifele egy ponton. Az öltést tovább vezetjük, és a bal oldali szalag belső szélét öltjük át egy ponton kintről befele. Végül a jobb oldali szalag

nak a hüvelyfalhoz közel cső részébő l veszünk fel. a bal oldalival megegyező nagyságú darabot. Szükség esetén egy kiegészítő egyesítő öltést is tehetünk. 

1 húgycső 2 húgycső-húgyhó lyag találkozási pont 3 húgyhólyag 4 méhnyak 5 hüvelyfal 
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vesica urinaria 
J /. ábra Szeméremcsont-húgycső (pubourethralis) szalagok. 

A húgycsövet a szeméremcsonthoz kétoldalt, szimmetrikus 

szalagok, a mellső. hátsó és középső szeméremcsont-húgycső 

symphysis pubica - - - - -- prevesicalis spatium szalag köti. Ezek tulajdonképpen kötőszöveti megvastagodá

sok, amelyek a húgyivarszervi zárlemezzel szorosan összeka-

lig. pubourethrale • e::, ___ urethra paszkodtak, bizonyos értelemben annak részét képezik. Ezek a 

szalagok tartják és támasztják alá a húgycsövet. A hólyagot 

ilyen szalagok nem kötik. 

megtörik és felemelkedik . Az ö ltés egyidejű l eg a tölcsérs zerü mez t. Má sok a hüve lyfalat nem vesz ik az öltés be, azt külön 

tágul at felső részé t és a trigo num ot is sz ükíti . Külön ösen akkor zá rják. 

hatásos , ha a tr igo num megnyúlt. 

e Ha a szeméremcsont-húgycső sza lago k megn yúltak, pl. hü
vely és/vagy méh süllyedés nél, leg helyeseb b azokat Nichols 

(8) álta l leírt módsze r sze rint a húgycső-hólyag ta lálkozási 

pontja ala tt összeva rrni (/ 0. ábra). Ez azé rt nagyo n tanácsos , 

mett , ha ezek a sza lagok lazák vagy jelentősen megnyú ltak, a vi
ze let ta rtás e lég telenné válik . Olya n méh/hü vely süllyedésnél , 

amely nem jár vizelet ta ,iá si nehézségge l, előfordulhat, hogy a 

süllyedés megsz üntetése után a beteg nem tudja tartani a 
vize letét, ami adott ese tben rendkí vül kellem etlen lehet az 

orvosnak is. Ilyenkor ugyanis a megnyúlt sze méremcsont
húgycső sza lago k a méh süllyedés miatt fesz ülés a latt állnak, 

és a vize let nem cseppen el. A süllyedés megsz ünte téséve l a 

sza lagok feszülése megszűni k, lazá kká válnak , ami a vize let

tartás elég telenségé t eredmén yezi. 

A húgycső-húgyhólyag talál kozásá nál a kötőszövetet a sze mé

remc son t száráig levá lasztj uk. ltt felnyúlva azonosíthatj uk a 

hátsó szeméremcsont-húgycső sza lagoka t, amelye k a húgy
ivar sze rvi zá rlemez részé t képezik ( // . ábra) . A szalago kat 

horgas fogóv al a sze méremcsont fe lső szára inak hátsó felsz í
nénél megraga djuk , és a húgycső elé húzzuk. A sza lago knak a 
farkcso nt irányáb a történő húzásáva l ellenőri zhetjük azok 

erősségét. Ha a szalagok megfelelően tapadnak és elé g erősek, 

a hú zássa l a beteg sz inte e lmozdíthat ó. Ha a sza lagok nem elég 

erősek, összeva rrásukk al a húgycső nem táma sztható alá, illet

ve a húgycső-hó lyag talá lkozási pon t nem emelhető meg meg
felelően. Megí télhetjük a tartóképe sséget úgy is, hogy a fogó

val megfogo tt sza lagokat a húgycső alatt keresz tezz ük és meg
nézzük, hogy a húgycső-hólyag talá lkozás i pontot mennyire 

emeli meg. Ha a szalagokat megfelelőnek íté ljük azokat távo l

köze l-közel-távo l ö ltésse l összevanjuk vigyázva, hogy a húgy 
cső falába ne öl tsünk (10. ábra). Ha a húgycső-hólyag talál 

kozási pon t nem emelkedik a szemére mcso nt szintje mögé, 

egy másod ik, ese tleg han11adik öltést is tehe tünk az első öltés
tői kifelé. Cso mózás után az öl tés az előzőt mindi g elfedi. 
A kívánt ered mény elérése után Nichols (8) j avasolja , hogy az 

utolsó öltésse l a hü vely alsó felszí nébe ö ltsünk be, és ezá ltal 
a hüvelyfa lat az összeva rrt szeméremcsont-húgycső szala

gok hoz rögz ítjük , és így helyreá llítjuk a húgy ivarszervi zárle-
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d Ha a megnyúlt szeméremcsont- h úgycső sza lago k nem elég 
tartóképességűek , az lnge lman-Sundb erg féle szem éremcsont
farkc sont (pub ococcyge us) izom átülte tés t alka lmazhatjuk . 

A szerzőnek nincs tapasztalata ezze l a módsze n el, ezé rt csa k az 

irodalm i adatokat ismerte t i. A műtét lényege az, hogy a sze mé

remcso nt-farkcsont izom hüve ly mellett i részéne k egy ujjnyi 

vastag kötegé t mindk ét oldalt szabaddá tessz ük, elvá lasz tjuk az 
izo m többi részétől és a hólyag-húgycső találko zás ának ma

gasságá ban átvágj uk. Az izom fe lső szára it a hólyag-húgycső 

talá lkozásána k magasságá ban , fesz ülésme ntesen összeva rrjuk , 
az alsókat aláöltjük, és az izom többi részé hez van juk. A sze
méremcso nt-farkcsont izom, amel y a végbél emelő (leva tor 

ani) izom symph ys is felé eső bel ső rés ze, a sze méremcson t 

szá ra alatt könny en megta lálható. 

3. A HÚGYCSŐ ELLÁTÁSA A húgycső csa k ak ko r igénye l sebész i el

látást, ha tágult. A szabályos tágasságú húgycsöve t nem kell 
beszűkíteni , met,· va lódi szűkület keletkezik, ami vizelési ne

hézségge l jár , és egy életen keresz tüli időszakos tágítá st igé

nye l. Ha a húgycsőben szűkület van, tágí tás és nem szűkítés 

szükséges. Ilye n esetekben a húgycső beszűkítése lényegese n 
ronthat a helyzeten. A húgycső sebészi e llátása, tehát nem ál

landó része a műtétnek, csak egyed i ese tekbe n jön szóba, nem 

a hólyagsé rv m iatt. 

Ha a húgycső egész hosszá ban tágult , falát cso mós „U" alakú 

(ma ttres s) öl tése kkel megkettőzzük (12. ábra) . 

A belső húgycsőnyí lás, vizeléstől független tölcsérszerű tágu

lata, ame ly mindig a hólyag és a húgycső tar tó rendszeré nek 

sérü lése miatt jön létre, vize lettartási zav arhoz vezet , és ezért 
sebész i mego ldást igé nyel. A húgycső tölcsérszerű tágulata a 
hólyag falába hel yeze tt sima vagy közel -távol-távol-közel ölté

sekkel szűkíthető be. A tölcsérszerű tágulat helyét a katéter se

g ítségéve l hatá rozhatj uk meg. A katétert lazán kifelé húzzuk 

ütkö zésig. A tágulat a ball on alsó végé nél van. A katétert nem 
szabad erősen meghúzni, mert a ballon bejutha t a jelentősen tá
gult húgycsőbe. A ba llon végpontját kita pintjuk, és ebbe n a ma

gasságb an közve tlenül a húgycső mellett a hólyagfa lat 3-5 mm 

szé lességbe n átöltjük , vigyázva , hogy a hó lyag nyá lkahártyáj a 
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ne ke rüljön az ölté sbe . Ugya nazz a l az ö ltéss e l a hól ya gfal at a 

húgycső má sik oldal án is felvessz ük. Ha a húgycső faláb a is 

beö ltünk , a húgycső besz ükí tése kif ejeze ttebb lesz. Bármelyik 

ö ltés t is a lka lma zzu k, csom ózás kor nem csa k a húgycső szűkül 

be, hanem a húgycső-hólyag ta lá lkozás i pont is meg törik és 

fe lemelkedik . Ha a húgycsöve t beszűkítj ük , a húgycső-hólyag 

ta lál kozás i pontot is mindi g támass zu k alá. 

4. A HÚGYHÓLYAG ELSÜLLYESZTÉSE A hólyag e lsü llyesz tésé t a hó

lyagfa l egész hosszá nak megkettőzésével érhetjük e l. Az ölté

sek ke l, ha el egendő vas tagság ú, az o ldalt találha tó, izom-kötő

szöve ti réteget is vegyü k fel (/ 3. ábra). Leg he lyeseb b, ha „U" 

a lakú, cso mós mattrcss öltése kkel varrunk . Kifej eze tten nagy 

sé rv ese tén az „U" alakú ö ltése k e lőtt , a hólyag falban veze te tt 

dohányzacs kó ö ltéssel a hólyago t e lsüllyesz thetj ük. A dohány

zacs kó öltés egyé bként nem szükséges, és egy magában soha 

nem elegendő, mer t ne m ad megfel elő támasz t, a hólyag falá t 

egy pontba n hozza össze. A szerző gyak or latában az utóbbi két 

évtize dben erre ritk án került so r. Az öltése ket a hólyag falában 

és a mellette lévő kötőszövetben vez essük, a nyálka hártyá t ne 

öltsük át. Vigyáz ni ke ll, hogy túl zo ttan ne süllyessz ük el a hó

lyago t, mert az stressz vize le llart ás i képte lenség hez veze t. 

Ha a hó lyagsé rv nagyo n nagy és a hü vely fal rendk ívül vé kony, 

ta rtó erej e a lig van, Moir ( 10) sze rint a hüvely falat megerősít

hetjük egy műanyag mesh protézisse l (Mer silene mes h). A ki

szab ott mesh-se l a hólyag sza badd á tett fe lsz ínét fedj ük, és a 

hólyag szé léhez, vala min t a sze méremcso nt- méhnya k sza lag
hoz va rrva rögz ítj ük. A Mersilenc mcsh cgy rétcg ü, poróz us, 

megfelelő erősségű, de ugyanakkor haj lékony. Kül önösen j ó 

tulajdonsága, hogy a kötőszövet i sejt ek beszűrik, és ezá lta l egy 

erős, megv astagodott szöve ti lemezz é alakul. 

s. A HÜVELYFAL 7.ÁRÁSA Gondos vé rzéscs illapítás után a feles leges 

hü ve lyfa l rész t levágj uk (/ 3. ábra), és a hüve lyfa lat fesz ülé s-

12. ábra. Ha a húgy

cső egész hosszában tá

gult, falát csomós „u·· 
alakú (mattress) ölté

sekkel megkettőzzük 
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A /11"il-e/J[ali sérrek és a hiil'elrelőesés miítétei ( I) 

13. ábra A húgyhólyag elsüllyesztése. A hólyag elsüllyesztését a hólyagfal 

egész hosszának megkettőzésével végezzük. Az öltésekkel az oldalt található, 

izom-kötőszöveti réteget is felvesszük. Az ábrákon jól látható. hogy az ölté

sek megcsomózása után a hólyagot egy erős réteg támasztja alá. Ebben a 

rétegben a hólyagfal is benne van. A hólyag elsüllyesztése és alátámasztása 

után a felesleges hüvelyfal részt eltávolítjuk. Ezt legegyszerűbb úgy végezni. 

hogy a hüvelyfalat alul bevágjuk, majd a felesleges részt körkörösen levágjuk. 

miközben a hüvelyfalat mindig tartsuk feszülés alatt. 

1 húgycső 2 hüvelyfal 3 egyesítell hólyag alap 

mentese n összev anj uk. A hü ve lyfa lat a hám a latt i kötőszöve

ti réteg és nem a hám felsz íne ta rtja , ezé rt a hü velyfa l a lsó ré

szé t mind ig ö ltsük át. Tova futó vagy csom ós ö ltése k egya ránt 

megfele l ők . Ha a hü ve ly fal vastag, tehetünk tovafu tó háma lat

ti varra tsort. Vékony hüve lyfa l esetén az egész hü ve lyfa lat 

ö ltsük át. 

A hüve lyfa l kiszabásáná l ta rtsuk sze m előtt . hogy, ha túl soka t 

vágunk ki , a hüvely jelentősen beszűkül, működésében zavar t 

sze nved. Ha kics i az e ltávo lított hüve lyfa l rész le t, a hó lyag a lá

támasztása nem lesz megfel elő. Miné l töb bet vágu nk ki a mell

ső hüve lyfa lbó l, anná l kevese bbet ke ll a há tsóból e ltávolítani, 

mert a mel l ső hüvely fal szé lek összev arrása kor a hüve lyfal 

körköröse n felhúzód ik. Ha a hü vely falat csa k feszü lés a latt le

het összeva rrn i, e lvékonyodhat , szé tvá lhat. Ilye nko r 3 és 9 órá

ná l a mel l ső hüve ly fal szé lén ún . ,,lazí tó met szés t" ejt hetünk , 

amelyet nyitva hagy unk. A metszésse l az egész hüve ly falat 

vágj uk át. A seb 2-3 hé t a latt gyógyu l. 

A műtét befej ezése ként elvégezzü k a kiegészítő gá t- vagy hü

ve ly-gá t plaszt ikát. 

6. szövőDMÉNYEK A műtét alatt j e lentősebb vé rzés általában ak

kor fordu lhat elő, ha nem megfelelő rétegbe n vá lasz tj uk szé t a 

szöve teket. A vérzés t mind ig go ndosa n e l kell látni. A hü ve ly-
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Bősze P 

be helyezett gézcsík vérzéscs illapító hatása nem megfelelő. Ha 

az összeva !TI hüvelyfa l alatt vé römlen y képződik, a varratot 

azo nnal vágj uk ki , a vé rzés t lássuk e l, és a hü velyfa lat újra 
egyes ítsük . 

Átmeneti vizelés i nehézség nagyo n gyakori , igazá bó l nem is te

kinthető szövődménynek. A hól yag nyak megerősítésének követ

kezménye, melyn ek során a hólyag-húgycső szöglet meg emel

ked ik, és ezzel a vize lettartá si képtelen ség megelőzhető. Ezt 

min den ese tben el ke ll végez ni, még annak árán is, hogy sokszo r 

átmeneti vize lési neh ézsége t e redm ényez . A betegge l az ese tle

ges mütét utáni vize lési nehézsége t mindi g tisztázni kell. 

Tartós vizelés i nehézség a húgycső tartó rendsze rének ki fej e

ze tt megkettőzése mi att jöhet létre. l lyen kor a fesz ülés mia tt a 

sza lago k össze húzódnak, és vize lés kor sem tudnak elernyed 

ni, amely a vize lés hez e lengedhet etlen. A vize lés á lta lában 

csa k ak kor á ll helyre , amik or a sza lagok öss zehúzódá sa a 

gyógyu lássa l me gsz ünik. E lősegíthetjük a szala gok e llaz ulá

sá t alfa-a dr energ blockoló ( 10 mg pheno xybe nzamin e, Dib en

zy lin) adá sáv al. A vize lési nehé zség leg töb bször megsz ünik, 

va rratok e ltávo lítása, a húgycső tágítása nem szükséges. A vi

zelés i nehézség e llátá sá t egy következő do lgozat ban ismertet
jük . 

Hólyag sipoly ritkán a lakul ki, á lta lában fel nem ismert hól yag 

sérü lés köve tkezménye. Ha az öltéseke t nagyo n mé lyre tesz

szük , a húgyveze ték be lekerülhet és e lzá ródhat. Ellátásának is
mertet ése meg ha ladja e munk a kere te it. 

Hüve ly szükül e t és há zasé let zavara mellső hüv e ly plasz t ikánál 

ritkább , mint a hátsónál. Ok a, hogy a hüv e lyfa lból so kat vág

tunk ki. Végső ese tben se bész i megol dás t igé nye l. 

OLDALSÓ HÜVELYLEVÁLÁS HELYREÁLLÍTÁSA (PARAVAGINAL REPAIR) 

A mütét kizá ró lagosa n a sze méremcso nt-m éhnya k (p ubocerv i

ca lis) sza lag tapad ás i he lyéről történt levá lásá nak megol dá sára 

szo lgá l. Cé lja az o ldal só hüve lyá rok és az azza l össze tapadt 

sze méremc so nt-mé hnya k sza lag visszav arrá sa az ered eti tapa

dás i he lyére, a fehér vonalra. Ha a hólyagsé rv csak a tapad ási 

helyérő l levá lt sze méremcso nt-méhnyak sza lag mia tt a lak ult 

ki, a müt ét kitűnő eredm ény t ad , és rendsze rint a lev álásos hó

lyagsé rvve l társult vize let tartási kép te lensége t is mego ldja . 

Más ere de tü hólyagsé rv vagy hüve lys üllyedés gyógy ításá ra 

nem alkalma s. A sze mére mcson t-mé hnya k szala g tapad ás i 

hel yéről tört ént levá lásán ak megol dása álta lában ha s i 

megközelítésből történik . Mego ldható azo nban a hüve ly felől 

is, am elyet inkább akkor végez nek, amikor leválá sos és süly

lyedé ses hól yagsé rv együ ttesen fordul elő. Nic hols (7) sze rint 

a hüve ly i megköze lítés végezhető öná lló müt étként is. 

1. A SZEMÉREMCSONT-MÉHNYAK SZALAG HASI ÚTON TÖRTÉNŐ VISZ

SZAVARRÁSA (TRANSABDOMINAL PARAVAGINAL REPAJRJ ( 14. ábra) A 

mütétet a szerző ismerete sze rint hazánkba n nem nagyo n alkal 

mazzá k, annak e llenére, hogy jó eredményeiről White ( 11) már 
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1909-b en beszá molt. A müt éti eljárá s kidolgozás ában többek kö

zött Richardso1111 és munk atársainak ( 12- 13) van nagy érdeme. 

a A HÓLYAG ELŐTTI RÉS FELTÁRÁSA A hüv e ly kiti sz títá sa után a hó 

lyagba egy Foley katétert teszünk , majd alha si hará nt metszés

ből indulunk. A hasizmok szétvá lasztása után átvágjuk a ha sfal 

harán t bőnyéjét (fascia tra nsversá lis) a szem éremcso nt fel ső 

ívénél , és kétoldalt addig szé lesítjük , a míg az ob turator nyílás t 

nem tapintjuk , vagy amí g az látó té rbe nem kerül. A húgy hólya

go t a közép felé húzz uk e l a med ence falától , és fe ltá,juk a hó

lyag előtti rés t, amely tompa szé tvá lasz tássa l kön nye n e lvégez

hető. A rés t laza kötőszövet és zs írszöve t tö lti ki , amely j e len

tős mennyi ség ü lehet. A rés ben e rek á ltalában nincse nek, elő

fordulhat azo nban , hogy az obturator vena egy ik ága átlósan a 

rés ben fut. A húgycső melletti, az oldalsó hü ve ly faln ál lévő 

zs írszöve tet tá vo lítsu k e l, és oldal t a fe ltárássa l add ig ha lad

junk , amíg eljutunk az üreg a ljá t képező sze mé remcso nt-méh

nyak szala go k tapadá s i hely é ig, a feh ér vo nal ig (arcus 

tendin eus levato r an i). Vigyázn i ke ll, hogy a zsí rszöve t e ltávo

lítása sorá n a húgycső körüli visszé r fonato t ne sértsük meg , 

mert ke llemetlen vérzés ke letkez het. Ennek érdeké ben a húgy 

cső fe lett lévő zs írszö vetet á lta lában nem háb orga tjuk. Kit a

pintjuk a fehér von al két vég pontjá t: a symp hys is al só szé lét és 

a tövis nyúl ványt (spina isch iadica ). Ennek alapján tudjuk 

meg hat ároz ni, hogy a var rat okat hova tegy ük. Az eredeti tapa 

dási vonalat nem mindi g könn yü meg ta lá lni. Segít a tájékozó

dásban a ob tur ato r nyílás fe lkeresése, amel y a fehér vo na l fe

lett 1,5-2 cm-r e van. Az oldalsó hüve lyleválás a hü ve ly szé le és 

a mede ncefa l közö tti rés formáj ában azo nos ítható a húgycső

húgyhólyag talá lkozás ának magasságá ban . 

b A KULCS ÖLTÉS Bal kézze l a hüv elybe nyúlunk , és ujjunkk a l a 

húgycső kétoldal án mege meljük a mellső falat , a mell ső hü

ve ly á rkot. Ilyen kor jól látha tó, hogy a sérülé s he lyé n a hü ve ly 

is elvál t a meden ce falá tól. A hü ve ly árok mellett több vas tag 

visszé r látszi k. A hól yag nya kat a hüve lyben lévő kézzel kita

pintj uk . Seg ít a tájé kozó dá sba n a hó lyag ba he lyeze tt Fo ley ka

téter. A hólyago t befogo tt gézze l közé p felé nyomj uk, és az e l

ső öltést behe lyezz ük a húgycső-hólyag talá lkozásá na k magas 

ságá ban. Az ö ltés helyéne k megv á lasz tása alapvető, mert ez 

határoz za meg azt a pon tot, ahol a hüvelyt vissz ava njuk a me

dence falá hoz. Fonto ssága miatt „kul cs öltés nek" is nevezi k. 

Nem fe lsz ívódó, OOO-ás coate d fonalat hasz ná ljunk. Az öltés

se l a kezünk véde lme mel lett a hüve ly falban hala dunk , telj es 

vas tagságát átöltjük , vigyázv a, hogy az ö ltés a hüve ly üregé be 

ne kerü ljön, az itt futó e reket és a fehér vona l fele tt, ah hoz kö

ze l elhe lyezkedő obturator idege t ne sért sü k. Miel őtt a tüt ki

húznánk, a tüfo góva l az átöltött hü ve lyfala t a töv is nyúlvány 

irányába húz zuk add ig, amí g a külső húgycső nyí lás közve tle

nül a symph ys is a lsó szára alá , középre nem kerü l. A húgycső 

felhúzás át a hü ve ly felő l ellenőrizhetjük. A kivá lasz tott magas

ságb an , ame ly hozzávetőlegesen 1- 1,5 cm- re l magasabban 

van, a hüve ly falban vezete tt ö ltésse l beö ltünk a medence falá

ba , az arcu s tendi neu sba vagy az ob tura tor bőnyébe kb. 1,5-2 

cm-rel az obtu rator nyílás alatt. Az öltés t nem cso mózz uk meg. 
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14. ábra. a. A hólyag előtt i üreg (prevesicalis spatium, cavum/spatium Ret

zii), amelyet gyakran symphysis mögötti üregnek (spatium retropubicum, 

retropubic space) is nevezünk, a symphysis és a húgyhólyag között fekszik. 

Az alját a szeméremcsont-méhnyak (pubocervicalis) szalag és az azon tapadó 

húgyhólyag, húgycső és a húgycsövet rögzítő szalagok képezik. b. A mütéti 

felvételen jól látható, hogy a húgyhólyag a szalagon fekszik. széli része attól 

a 
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A hii,dyfali sérrek és a hül'elye/őesés miítétei (!) 

elemelhető. A szalag széli részét (nyíllal je lölve) műtétileg már leválasztottuk 

a tapadási helyéről. A leválasztott széli szövetet a fogó tartja. 

A e. ábrán a szeméremcsont-méhnyak szalag mindkét oldalon levált a tapadá

si helyéről. a fehér vonalról. Az eredeti tapadási vonalat nem mindig könnyű 

megtalálni. Segít a tájékozódásban a obturator nyílás felkeresése. amely a fe

hér vonal felett 1,5-2 cm-re van. A jobb oldalon a „kulcs öltés'' behelyezése 

látható. Bal kézzel a hüvelybe nyúlunk, és ujjunkkal a húgycső kétoldalán 

megemeljük a mellső falat, a mellső hüvely árkot. Ilyenkor jól látható, hogy a 

sérülés helyén a hüvely is elvált a medence falától. A hüvely árok mellett több 

vastag visszér látszik. A hólyag nyakat a hüvelyben lévő kézzel kitapintjuk. 

Segít a tájékozódásban a hólyagba helyezett Foley katéter. A hólyagot befo

gott gézzel közép felé nyomjuk. és az első öltést (kulcs öltés) behelyezzük a 

húgycső-hólyag találkozásának magasságában. Az őltés helyének megválasz

tása alapvető. mert ez határozza meg azt a pontot, ahol a hüvelyt visszavarr

juk a medence falához. Nem felszívódó, OOO-ás coated fonalat használjunk. 

Az öltéssel a kezünk védelme mellett a hüvelyfalban haladunk, teljes vastag

ságát átöltjük, vigyázva. hogy az öltés a hüvely üregébe ne kerüljön, az itt futó 

ereket és a fehér vonal felett, ahhoz közel elhelyezkedő obturator ideget ne 

sértsük. Mielőtt a tüt kihúznánk, a tíífogóval az átöltött hüvelyfalat a tövis 

nyúlvány irányába húzzuk addig. amíg a külső húgycső nyílás közvetlenül a 

symphysis alsó szára alá, középre nem kerül. A húgycső felhúzását a hüvely 

felől ellenőrizhetjük. A kiválasztott magasságban, amely hozzávetőlegesen 1-

1.5 cm-rel magasabban van, a hüvelyfalban vezetett öltéssel beöltünk a me

dence falába. az arcus tendineusba vagy az obturator bőnyébe kb. 1,5-2 cm

rei az obturator nyílás alatt. Az öltést nem csomózzuk meg. A kulcs öltéstől 

mell és hátrafelé további öltésekkel, összesen 4-5, egyesítjük a hüvelyfalat és 

a szeméremcsont-méhnyak szalagot a fehér vonallal. Az öltéseket I cm-re te

gyük. A leghátsó öltés I cm-rel a tövis nyúlvány előtt legyen, a lege lső pedig 

olyan közel a szeméremcsont szárához. amennyire csak lehel. Ezzel általában 

a szeméremcsont-húgycső (pubourethralis) szalagba is beleültünk. Az öltése

ket csak akkor csomózzuk meg, ha már mind behelyeztük. A bal oldalon az el

készített varratsort látjuk. 

1 symphysís pubica 2 os pubis 3 canalis obturatorius 4 linea alba (arcus 

tendineus) 5 lig. pubocervicalis 6 urethra 7 vesica urinaria 8 uterus 
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e A VARRATSOR ELKÉSZÍTÉSE A ku lcs öltéstől mell és hátra felé to

vábbi öltések kel, összese n 4-5, egyes ítj ük a hüvelyfalat és a 

sze méremcsont -méhnyak sza lagot a fehér vonallal. Az öltése

ket I cm-re tegy ük. A leg hátsó ö ltés I cm-rel a töv is nyúlvány 

előtt legye n, a legelső pedig olyan köze l a sze mérem cso nt szá

rához, amennyire csak lehet. Ezze l álta lában a sze méremcso nt

húgycső (pubour ethrali s) sza lagba is be leöltünk. Az öltése ket 

csa k akkor cso móz zuk meg, ha már mind behel yez tük. A var

rat so rt a má sik o ldal on is, a fentiek sze rint e lkész ítj ük. Célsze

rü a müt étet a jobb o ldalon kez deni , mert, ha a levá lás egy ol 

da li, az á lta lában a job b oldalon van. Ha a ba l old alon ninc s sé

rülés, elegendő csak a húgycső-hó lyag talá lkozási he lyénél 

megerős íteni a bőnye tapadásá t. Az öltése k behelyez ésekor né

ha vérzés ke le tkez het, amely rendszer int megsz ünik , amikor az 

ö ltést megcs om ózz uk. 

A mütét te rületét meleg konyhasó old attal kiöb lítjük , és az 

ese tleges sz ivá rgó vérzéseket a leggo ndo sabban csillapítj uk . A 

hasfa la t zá1j uk. Ha vérzés nincs, drén nem sz ükséges . A hólyag 

katétert 24-48 óra mú lva e ltávo lítj uk, és a vissza ma radt vize le t 

mennyiségé t el lenőrizzük. Házasé le t, emelés és fiz ika i me gter

helés 6 hé tig nem tanácsos . 

Tum er-Wanvick (14 ), valamint Websrer és Kreder ( 15) a mü

tétnek egy módosítoll vá ltozatáról szá moltak be, amelye t vagi

na! obturat or shelf repair-nek (VOS) nevez nek. A sze mérem

cso nt-méhn yak sza lago n keresz tül a fent iek szerint átöltjük a 

hü ve lyfala t, maj d az obtura tor bőnyét és izmot öltj ük át. Mind 

két olda lra 3-3 ilyen öltést he lyezünk, az elsőt a húgycső-hó

lyag átmenet magass ágába n. A hólyag és a sy mph ys is közö tti 

üres rést egy cseplesz lebe nnye l tö ltj ük ki, amelye t a hashártya 

megnyitása után húzunk le. A müt étet vize lettart ás i képte len

ség sikerte len müt éte inek megoldá sára aján lják . 

2. A SZEMÉREMCSONT-MÉHNYAK SZALAG HÜVELYI ÚTON TÖRTÉNŐ 

VISSZAVARRÁSA (TRANSVAGINAL PARAVAGINAL REATTACHMENT) 

A müt étte l a szerzőnek nin cs tapasz ta lata, ezé rt csa k a lén ye

gé t ismerte tj ük Nichols (7) leí rása a lapján. 

Az a ltato tt, előkészített bete g hü ve lyébe helyezz ük a hüve ly

vizsgá ló esz közt, szé ttá1juk és isméte lten meggyőződünk arról, 

hogy a sze mérem csont-méhnyak sza lag sé rült-e . Ha ige n, a 

vizsgá ló esz köz szé ttárt szára inak külső o ldalán a hüve ly falon , 

jelö l ő ce ruzáva l jel ző vo nalat húzunk . A j e lző vonal mentén 3 

irány ö ltés t tesz ünk: egye t a töv is nyúlványnak, egye t a húgy

cső-hólyag ta lá lkozási pontjának megfe l elően , és egye t a kettő 

közé közé pre. Az jelző vo nal nak megfele lően mindk ét olda lon 

50-50 ml sóo ldattal a szöve teket fellaz ítj uk, a hólyag ba pedig 

a katéteren keresz tül 60 ml indigo kannint fecs kendez ünk, és a 

katétert lefogj uk. A hüve lyfala t Al lis fogóv al közé pen , a húgy

cső-hólyag talá lkozásá nál megfogj uk, és mege me ljük . A hü

ve lyfa lat a jelzővona l két szé lén is meg fogjuk , és egy kis met

szés i ejtünk , amelyen keresz tül egy újjal a szöv eteket tomp án 

levá lasz tjuk a medence faláig. Ily módon bejutunk a hólyag 

e lőt ti résbe . A metszés t meghossz abbí tjuk a je l zővonalnak 
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megfelelően . Ezután a hüvelyfal belső szé lét a hólyag tól 1,5 

cm szé lese n, a külső szé lé t az obtura tor izom bőnyéjétől I cm 

szé lesség ben felvá lasztjuk. A Retz ius rés t tová bb fe ltá1juk, sza

badd á tessz ük az obturator bőnyéjét , a fehér vonalat és a vég

bélemelő izmok tapad ás i terLiletét. A fehér vo nalnak megfele

lően a bőnyébe, és sz ükség esetén, az alatta lévő izomba, 

Descham fogóval 3 öltést he lyez ünk a jelző ölt ése knek megfe

le lően . Egyet a tövis nyúlvány e lé, egye t a húgycső-hólyag ta

lálkozásánál és egye t a kettő közé közé pre. Ha a hü vely hosz

szú, középre két öltést is tehetünk. 00-ás nem felsz ívódó fona

lat használj unk . A legbel ső, a tövis nyúlvány előtti öltés fona

lával hozzávetől egesen I cm szé lese n átöltjü k a hüve lyfala t 

úgy, hogy az ö ltés a hüv ely falában menj en, és ne kerüljön a 

hüve ly üregé be. Ezt hasz nálju k húzó öltés nek. Ezutá n az irány 

öltéseknek megfele lően a más ik két ölt ésse l is átöltj ük a hüve ly

falat , az ölt ése ket nem cso mózz uk meg. Ugy an ez t megcsiná l

juk a másik o ldalon is. Gondo s vérzéscs illapítá s után tovafu tó 

kés le ltetetten felszívó dó fonal la l zárj uk a hü ve lyfala t, majd az 

egyeztető ölt ések (co lpop ex ia öltése k) egyi k fonaláva l az irány 

ö ltése k szer int átöltjük a sebszé l szé lét, és az irány öltéseket e l

távolítj uk. A sebszélt a má sik oldalon is haso nlóa n zá ,j uk. Az 

egyeztető öltéseket el őször az egyik, majd a másik oldalon meg

csomó zz uk, amin ek köve tkez tében a hüve lyfa l a fehér vonalh oz 

kerül, és a holttér is beszü kül. A fonalat röv idre vágj uk, azé rt 

hogy a hüve lyfa l sebszé le i közé kerLilve ne legye n a felsz ínen. 

Egy idej üleg meglévő egyé b hüve lysé rv, hüve lysü llyedés meg

oldásá ra csak ezután kerü l sor. A mütét azo nba n el végezhető a 

mel lső hüv ely plasz tika része ként, amik or a hó lyag- hü ve lyrés 

feltárása után, a rés legszé lén hatolunk át a hó lyag-h üve ly 

sövé nyen a hó lyag előtt i üregbe. 

VÉGBÉLSÉRV (RECTOCELE) A végbélsérv (rec toce le) a vég bél nek 

és a há tsó hü ve ly falnak a hü vely üregébe történő előbolto

sulása . A hü ve ly és/vagy rögzítő rendsze rének károso dásából 

és nem a végbél falának gyengeségéből ered. A lü ive ly károso

dás a hátsó hüve lyfal, a hüve ly-vég bél sövény és az azz al 

egy ütt elhelyezkedő Denon villier bőnye elvékon yodásá ból. 

meggyengü léséből áll. A hüve ly rögzítő rend sze re három he

lyen sérülhet : 1. a sac rout er in-cardin ale sza lag ok területén, 2. a 

gátnál, amikor a hüve ly-vég bél sövén y és a végbélemelő izo m 

levál ik a gátról. A lesz akadt végbéleme l ő izo m vissza húzódik , 

és ezé rt a szeméremcso nt- farkcso nt izmok közö tt i távo lság 

szé lese bbé vá lik. 3. a hü vely olda lsó tap adásánál , amikor a hü

ve ly olda lsó rögz ítése sé rül, a medence fenékről levál ik, majd 

hegesedésse l vissza tapad . Ez utó bbi e lméletileg lehetséges, a 

gya korla tban azon ban rendkí vül ritká n fordul elő. A sérülése k 

együttesen is előfordulnak , és nagy on gy akran társuln ak a sze

méremc son t-fark cso nt izom és/vagy a mu sc ulus bulb ocave r

no sus illetve a húgy- ivarsze rvi zárl emez sérülé séve l. A sé rv e l

he lyezkedése alapján meg különböz tetünk alsó, középső és fe l

ső vég bélsé rvet (15. ábra). 

Az alsó végbélsérv a gá t és a hüve ly a lsó sza kaszá nak sérülé

séből , gyengüléséből kel etkez ik. A hü ve ly-v égbél sövé ny a 
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gá tró l lesza kad, és ezá lta l a hü ve ly alsó részé nek alátáma sztá

sa megsz ünik. A szé ke lés i nyomá s a hü ve ly falára ha t, am ely 

fokoza tosan elgye ngül. és a végbé l a hüve lyfalla l egy ütt előtü

remk edik. A szé klet le felé ha ladá sa közbe n rész ben az előtü

remk edert vég bé l kibolt os ulá sba jut. és az t tovább tág ítja. A 

hüvely-vég bél sövé ny nem károsodott, csa k a gátró l szakad le. 

Ennek köve tkez tében a hüve ly-vég bé l rés meg tartott. Ha a gát

ról és a hüvely a lsó részé nek falá ról a végbélemelő izom rost

j a i is lesz akadn ak, az izom visszahú zó dik , és a vég bé l és a há t

só hüvely fal előboltosul ásának még tág ab b tere keletkezik. Az 

a lsó vég bé lsérvnél a gát sé rül és miatt a szeméremrés alsó ré

szé n, a bemenetné l egy bemélyed és ke letk ez ik. A hüvelyredők 

a sé rv fele tt e lsimu lnak. Az a lsó vég bé lsérv leggya krabban 

öná lló e lvá ltozás ként fordul e lő, de társulhat középső és fel ső 

végbél sérvve l is. 

A középső vég bé lsérv az ese tek döntő többségé ben a hüvely fal 

és a végbél-hüve ly sövé ny középső részé nek ká rosodá sa miatt 

alakul ki. A hüvel y tart ó rendsze re ép. A sövé ny középső rész é

nek sérül ése köve tkez tében a hü vely-vég bé l sövé ny és a vég

bél mellső fala össze tap adh at, a hü ve ly-vég bé l rés e lzáródik , 

/999 Nögyúgyá.cati Onkológia 3. /89 - 211 
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15. ábra. A hüvely. a méh, a húgyhólyag és a végbél elhelyezkedése, egymás

hoz való viszonya. a. élettani helyzet; b. önálló gátsérülés. amely a hüvely

végbél viszonyát lényegesen nem változtatja meg (ál-végbélsérv); e. gátsérü

lés és alsó végbélsérv, a végbél alsó szakasza egészében kitágult. és a hüvely 

felé boltosul; d. középső e. felső végbélsérv. a gát területe nem károsodott. 

1 symphysis 2 húgyhólyag 3 húgycső 4 méh 5 hüvely 6 gát 7 végbél 
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a végbé l és a hüv ely nem tud egy mástó l függetl enül e lmozdu l

ni. Az össze tapadás mi att a széke lés ne hez ített, széke léskor a 

hüve ly húzó hat ásnak va n kit éve, amely tovább gye ngíti a hü

ve lyfa lat. A végbé l kiürít ése ne m tök é letes . Gyakran társul fel

ső vég bélsérvve l. 

A felső vég bélsérv a felső hü ve lyfal meggyengüléséből és a 

hüve lybo ltozat rögzítő rendszerének , a sacrou terin- ca rdinale 

rendszernek a sérüléséből ered. Nem könnyű a Dougl as sérvtől 

e lkü löníte ni . Sokszor Douglas sérv vagy egy szé les Douglas 

üreg formájában mut atk oz ik meg. 

A va lódi végbél sérvtől el kell különíteni az , ún. ál-vég bélsér

vet (pse udorec toce le), amelyről akkor beszé lünk, ha a gá t sú

lyosan káro sodo tt, gyakor lat ilag hiány zik , illetve te ljesen le

sü llyedt , a hüve ly hátsó fala , am ely egyé bként teljese n szabá

lyos kifordul , a külvilág felé (15. ábra) . Á l-végbé lsérv eseté n 

a vég bé l tága ssága , he lyzete és tar tása is szabályos , mel l ső fa

la nem me gnyú lt. A hüve ly és a végbélfal egy mástól függet

lenül e l tud mozdul ni. Tü netek rendsze rint ninc se nek vagy 

nem számottevők. Mego ldására gát plaszti ka egy magába n e le

gendő. 

TÜNETEK Hasonlóan a hólyag sérvhez, az ese tek egy részébe n a 

vég bél előboltosul ása sem okoz panasz t (tün etme ntes végbél

sérv), máskor lefelé ható nyomásé rzésse l j ár. Lehet az első pa

nasz a végbél előtüremkedése. Gyako ri a széke lés megvá ltozá 

sa, a szé ke lést követő kellemet len érzés . A beteg sokszo r szé

kelés a latt az ujjá va l a kitüremkedő hüve lyt visszanyo mja 

azért, hog y a szé kle t kiü rül ésé t elősegítse . Ha az húgy-iva r

sze rvi zárle mez is károso dik , a húgycső lesüll yedhet, és vize

letta rtási zava rok ke letke zhetnek . Ha a végbé lsérv a bemenet 

e lé bolto sul, a hü vely nyá lkahártya károsodhat. Ha a gá t lesza

kad, a hüve ly bemenet tátongó lehet, és ez a házasé letben za 

vart okoz ha t. 

KÓRISMÉZÉS A kóris mét a müt ét előtt ke ll felál lítani. A bete get 

fekvő és á lló he lyze tben is vizsgá lj uk , miközben lefelé nyoma

tunk. Ha a mel lső hüvelyfa lat , hólyago t egy tük ön-e l el tartjuk , 

látha tóvá váli k a hátsó hüve lyfa l és végbé l előtüremkedése. 

A has prés fokozódásakor az előtüremkedés ki fejeze ttebbé 

vá lik. Ha a húgy -ivar sze rvi zárlemez sér ült , a hüvely nyílás tá

ga bb , a húgycső és a hüve lynyí lás a lsó szé le (fo urchette) 

közö tti távo lság nagyobb lesz . Súlyos gá tsérül és esetén a gát 

te ljese n lesz aka dhat, a hüve lyfa l a gá t terü letén is a vég bél fa

láho z kerül. 

Hüve ly-vég bé l vizsgá lattal az e lvé konyodott hüvelyfa l és a vé

ko ny végbé l-hüvely sövény jó l tapin tható. Előfordulhat, hogy 

a két vizsgá ló ujjunk közö tt hegesedést érzünk , amely megaka

dály ozza, hogy a két sze rv egy máson el mozdulj on. Doug las 

sé rvve l e llentétbe n, ahol a két ujj unk egymás tó l távolabb van, 

és közöttük puha el lená llást , idegen szöve tet érzünk , vég bél

sé rv ese tén csa k a véko ny vég bé lfal tapin tható, a két ujj unk 

majdnem összefeksz ik. A vizsgá latná l mindig figyeljük meg , 
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hogy a végbé l és a hüve ly egy mástól függe tle nü l e lmozdít 

ható-e, vagy pedig egy ütt mo zog . Az utóbbi ese tben a végbé l

hi.ivelyrés e lzáró dott. Ha a végbé l nagyo n tág , 2 ujjunkat is 

kön ynye n bedughatjuk. A gá t nagyságát, he lyzeté t, károsodá

sá t is hüve ly-végbé l vizsgá lattal állapítha tjuk meg . Figyel jük 

me g a hü ve ly tágasságát , tart óképességé t, és, hogy a beteg a 

sze méremc sont-fa rkcson t izmát és a végbél kü l ső záró izm át 

mennyir e tudja összehúzn i. Állapítsuk meg a sé rülés típu sá t, 

mértékét, helyé t. 

A KEZELÉS ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI A vég bélsérvet mütéttel tud

juk megoldan i. A hátsó hüvel y plaszti ka (kol pon-hap hia pos te

rior) és a gá t plasz tik a (per ineor rhaphi a) két különböző mü tét, 

amel yet csaknem mindi g együtt végzü nk, és hüve ly-gát plasz

tiká na k (kolpop er ineor rhaphi a) nevez ün k. Alsó végbé lsérv 

esetén erre mindi g sor kerül. Egye düli hátsó hü vely plasztika 

csa k k ivéte lesen, ál ta lában felső, ese tle g középső végbé l

sérvné l jön szóba. Ritká n, pl. á l-vég bélsé rv eseté n, szükséges

sé vá lhat a gá t helyreá llítása akkor is, ha végbé lsérv nincs, a 

hüvely nem káro sodott. Ilyenkor csa k gát pl aszt ikát végzü nk . 

Ha a vég bé lsérvhez Dou glas sérv is tá rsul, azt egyi dejül eg lás

suk el. 

A sebész i beavatko zás cé lja: 1. a kórosa n megn agyo bbodo tt 

végbé l tart á ly meg kisebbí tése , szab ályo s nagyságának vissza

áll ítása és nem megsz ünt etése, 2. a gát izmainak, kötőszöveti 

rostja inak újra egyesítése, a gát sze rke ze téne k helyreá llítá sa, 3. 

a vég bél-hü ve ly rés he lyreá llítá sa , 4. a hüve ly anatómi áj ának 

és müködé sé nek he lyreállít ása, 5. a tün etek megszü ntetése . Ha 

a hátsó hüvelyfa lat és a gá tat megfelelően helyreáll ítju k, vi

gyázva, hogy a vég bé l kim enet ne sz ükülj ön be , a vég bél vissz

ér (haemo rrho idalis) rendszerébe n a pan gás csök ken, ara ny

eres cso mók ritkábban képződnek. A sebé sz i beava tkozás csa k 

akkor lehet sikeres, ha mind en elvál tozás t e llátu nk . 

A gá t csak akkor á llíth ató teljesen helyre , ha az egész alsó és 

mellső felszí nét j ól láthatóvá tessz ük. Ha csa k a mellső felsz ínt 

tessz ük láthatóvá , a gát középső és a lsó-hátsó részének he lyre

áll ítása nem lehetséges. A gát hoz minden lesza kadt képletet 

vissza kel l va rrni. Soha ne vanjunk a gáthoz o lyan kép letet , 

amely eredetileg nem ve tt rész t a gát képzésébe n. 

Elméletileg a gá t hely reá llítása során a gá thoz tapadó mind en 

képlete t egye nként ke llene visszavarrn i vagy rögzí teni . Ez az t 

jelenti , hogy bentről kifelé ha ladva először a végbélemelő iz

mo t, majd a mély haránt gát izmot (mu sculu s tran sve rsus per i

ne i profu ndu s) bőnyéivel együtt, ezután a musc ulus bulb ocaver

no sust és vég ül a felsz ínes har ánt gát izmot va rrjuk a gá tho z 

(16. ábra). A műtét alatt azonban az egyes izmo kat nem na

gyo n lehet azo nos ítani , már csak azé rt sem, mert sokszo r egy

mássa l összefonód nak. A gyako rlat sze mpon tjából elegendő, 

ha nagyjábó l követjük az izmok anatómiáját: 1. A vég bé leme

l ő izom a hüve ly alsó ha 1ma dának fe lső része me llett ta lá lha tó. 

Enné l magasa bbra nem kell menni, me11 nin cs o lyan képlet, 

amelye t a gá thoz var rhatnánk. Legfe ljebb a végbél körül i kötő-
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szöve tet ö lthetjük a gá thoz , ezze l azo nban a gá tat nem erősí t 

jük , a hüv ely-vég bél rést azo nban beszük ítjük. 2. A bulbocaver

no us izmot közve tlenül a bőr-nyálkahártya átmen et (a szűz

hártya gyürü) a latt ta lá ljuk , ott, ahol a gá t és hü ve ly metszés ta

lá lkozi k. A bulbo cavernos us izom két szé léne k összev an·ásáva l 

a sze mérem nyílás a lsó szé lét a lak ítjuk ki. 3. A végbélemelő és 

a bulbocave rnosus izmok közö tti hüve lys za kasz nak megfelelő

en ta lá ljuk a mély haránt gátiz mot és bőnyéi t, ame lyek együ t

tese n kapc so lódn ak a gá thoz. 4. A végbé l-hüve ly sövé ny a gát 

egész mellső részé t képezi, és nem egy megsz akadt sövé ny, 

amelye t a gá t csúcsához kellene varrni . A sövé ny a hátsó hü

velyfa l a ljáva l összetapad t, ezért a kivágott hüvelylebennye l 

egy ütt a károso dott sövé ny rész is eltávolításra kerül. A vég bél

hüve ly sövé ny helyreál lítá sa a hátsó hüve lyfa l összevarrásáva l 

történik. Ö sszev arrás után a hátsó hüve lyfal a sövé nnye l egy ütt 

a gát felett van, a gyógy ulás folyamán azo nban azza l össze ta

pad, és visszaá ll az eredeti ana tómiai he lyze t. Elősegíti a visz

szatapa dást, ha az egyesítő ö ltésekke l a gát mellső felsz ínébe is 

öltünk. 5. A gát seb alapjának össz eöltése a gá t ínas közepét 

(ce ntrum tendin eum) erős íti. és a felsz ínes haránt gá t izo m rög

zítését á llítja he lyre. Ha a külső végbé lzá ró izo m lesza kadt , azt 

mindig varrjuk vissza. 

Hará nt metszésből a gá tat nem lehe t megfelelően feltá rni. Ha

ránt metszé csa k akkor j öhet szóba, ha gá t plasz tiká t nem vég

zünk . Hátránya, hogy az esete k egy részébe n a heg miatt a há

zasé letet fájdal mas. 

A gá t helyreá llítása me gnöve li a hátsó hüvely fal hossz át és ez

álta l a hiive ly mélységé t. 

A vég bé l-hü vely sövé ny középső részé nek kim etszése és a szé

lek egyes ítése a hü ve lyt lefe lé, ere deti fekvésé nek megfelelő 

helyze tbe irányí tja. Ez azza l ma gya ráz ható, hogy a sövé ny a 

hüve ly szé lénél a végbélemelő izo m bőnyéjéhez tapad, vagy is 

a mede nce falhoz rögzített, és így összev arrás után feszü l, és 

lefe lé hú zód ik. 

A szeméremcson t-farkcso nt izo m két szárá nak végbél előtti 

összeva rrásá t illetően nem egy éges az álláspont. Élettani kö

rülm ények közö tt a izom legbelső ros tjai ké t o lda lról összefo

nódnak, ezé rt a szerzők egy része a szemé remc so nt-fa rkcso nt 

izom belső szé lei t a végbé l előtt mind en ese tben egyes íti . Ezt 

nevez ik „leva tor ö ltés nek" . Kétségtelen , hogy az izmoknak a 

végbél előtt i összevarrása eredmé nyesen megs zünte ti a végbé l

sérvet, a hüve lyt azo nban szűkíti , és az összeva rrás nak megfe

le lően fájd a lmas heg kele tkez het, amely a házasé letben zavar t 

okozhat. A gyako rlatban az ún. leva tor öltésbe so kszor csa k a 

gá t e lvékonyodo tt szé le vagy a húgy-ivarszervi zá rlem ez kerü l. 

Ha nagyo n távol ö ltünk a hüvely szélétől , és va lóban átöl tj ük a 

sze méreme so nt-farkc ont izmot a vég bél előtti összevarrásnál, 

a feszü lés miatt az izo m rostj a i szétvá lhatnak, a gá t melletti rés 

megmarad . Helyese bb, ha csa k az izom szé lét, az izompólyá t 

ö ltj ük át a hü vely ké t szé lén, és a fonalakat csak lazán hozz uk 

össze a végbé l előtt . Enne k következtében a végbélemelő izo m 
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A h111"e/y(ali sérl'ek és a hii,,e/yelőesés 1111ilétei ( I) 

a gá t szélé hez kerül , a rés az izom és a gát között megszűnik, 

az izom ros tok pedig nem vá lnak széjje l. A végbélemelő izmot 

a húgy- ivarszervi zárlemez hez közel , ese tleg azza l együ tt ölt

sük át. 

Ha a hüve ly beszűkül , megrövi dül , a házasé le tben zavar kelet

kez ik. 

Ha az egész há tsó hüve lyfal elvékonyodott, de a végbél sérv

nek csak az a lsó részé t oldjuk meg a gá t helyreál lítá sával 

egy ütt , a tüne tek előbb-utóbb újra jele ntkeznek . a végbé lsérv 

meg int megmutatkoz ik. 

Ha a végbél záró izmá t megkettőzzük ané lkül , hogy a vég bél

sérvet is megol danánk , a helyzet jelentősen romlik ; az erede ti

leg tünetmentes végbélsérv pana szo ka t okozhat. Ezé rt, ha a 

vég bél záró izmá nak megkettőzését végezz ük. a végbé lsérvet, 

még akkor is, ha tüneteket nem okoz, meg kell oldani. 

agyo n nagy végbélsérv ese tén. ha a sérv elsüllyesz tése és fe

dése biztonsággal nem o ldható meg , a sze méremc ont-fark

cso nt izmot a végbé l kétoldal án átvágj uk, a felső szára it ellát

ju k. az átvágo tt alsó szá raka t pedig a végbél felett , a hüve lyfa l 

a latt összevar rj uk (7). 

HÜVELY-GÁT PLASZTIKA (KOLPOPERINEORRHAPHIA) Ra:: (4) java

solja, hogy hüve ly-gát vagy há tsó plas ztikánál a végbele t szo

rosa n, betad innel átitat ott gézcsík kal tömjük ki, mert így a vég

bél jo bban körvona lazha tó, kisebb a sérü lés veszé lye. A szer

zőnek ezze l nincs tapa sztalata. 

1. A GÁT ts A HÜVELY ALSÓ SZAKASZÁNAK FELTÁRÁSA (/ 6. ábra) Két 

A llis fogóva l a gá t felső szé lét, a gát oldaláná l, a bőr-nyálka

hártya találk ozásá nál (5 és 7 óra irányában), a szüzhár tya gyü

rű szé lén és nem a kisajka kon, megfogjuk. Ha a két fogó t kö

zé pen össze hozz uk, körvonalaz hatj uk az új hüvely beme netet, 

és megí té lhetjük annak tágasságá t. A hü ve lybe mene t tágassága 

a későbbi házasé let szempontjáb ól fontos. Akk or megfelelő, ha 

3 ujj at kényel mesen befogad. (A műtét után ennél szűkebb 

lesz, mert egyrész t megszűnik a műtét ala tti e llazulá , másrész t 

a szövete k zs ugoro dnak. ) Egy harma d ik A llis fogóva l a bőrt 

közvetle nül a kü lső végbé lzá róizo m felett középe n. egy negye 

d ikkel pedig a hátsó hüve ly falat kb. 2-3 cm-rel a be menet fe

le tt, a sérv fele tt középen fogjuk meg. Cél szerű, ha ez t a fogá st 

közve tlenü l a sé rv fölé tessz ük. Ha azonban a sérv nagy, és a 

fogó ma gasabbra ker ülne, mint az alsó harmad felső határa, túl 

nagy lesz az a hüve lyfa l rész, am it e ltávo lítunk , és a hü vely be

szűkü l annak minden köve tkezményével. Életta ni sóo ldattal 

történő duzzasztás után (a du zzasz tó folyadékba érössze húzó 

o ldatot is tehetünk ) a gá ton „V" ala kú metszés t ejtünk , ame lye t 

a két o lda lsó A llis fogó belső szélétől indítun k, és az alsó ig ve

ze tünk . Ezután a hátsó hüvelyfa lon, a hü ve lyfa li fogó tól indul 

va fordí to tt „V" a lakú metszés t ejtünk úgy, hogy a metszés vo

nala i a gá t „V' ' a lakú metszésé nek felső szé léve l ta lál kozza nak. 

Ennek köve tkezté ben a hüve ly és a gá t metszés együ tt egy 
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16. ábra. Hüvely-gát plasztika. a. A hüvely fel

tárásakor jól látható. hogy a végbél alsó szaka

sza előboltosu l . a gát sérült. A kisajkak felső ré

szének fogókkal történő megfogása nem feltét

lenül szükséges. Az alsó oldalsó fogókat a hü

vely-gát találkozásánál, 5 és 7 óra irányában a 

szűzhártyának megfelelően helyezzük fel. Lát

ható, hogy a gát és a hüvely között a bemenet

nél egy bemélyedés van. b. A felső fogóval a 

hüvelyfalat fogjuk meg 2-3 cm-re a bemenet

től. Az alsót a gát legalsó pontjára tesszük. 

Ezek a fogók a két oldalsóval együtt egy rom

busz alakú lebenyt fognak közre. c-d. A rom

busz szélein metszést ejtünk úgy, hogy a fel sők 

kissé ív alakúak legyenek. A lebenyt élesen szi

kével vagy ollóval lefejtjük. Ez felszínesen tör

ténjen. me11 a károsodott, elvékonyodott gát és 

hüvely miatt a végbél nagyon közel kerülhet a 

mütéti területhez. Ha a legkisebb kétségünk 

van a végbél helyzetét vagy épségét illetően. 

egy ujjal azonnal nyúljunk a végbélbe, és így 

tájékozódjunk. Az ábrákon látható esetben 

mérsékelt alsó végbélsérvről van szó, amelynél 

a felső fogó már a sérv felé került. ezért hosz

szanti metszésre és a végbél-hüvely rés feltárá

sára nincs szükség. c-f. Először a sebzés hüvely 

felőli részét vmjuk össze tovafutó öltéssel. Az 

öltést a felső sebzug felett kezdjük. A hüvelyfa

lak egyesítése során mindig vegyünk alapot, 

mert ezzel a gátat megemeljük. Ez különösen 

akkor hatásos. ha az alapba kissé lejjebb öl

tünk, mint a hüvelyfalat átöltő öltés szintje. A 

tovafutó öltést a hüvely szélénél csomózzuk 

meg. Ha sérv nagy. és a szeméremcsont-fark

csont izom belső rostjait is össze akarjuk varr

ni, a tovafutó öltés előtt. a hüvely alsó két cm

es szakaszának megfelelően a hüvelyfalat fel

választjuk, az izom rostjait alatta találjuk. Eze

ket egy vagy két csomós ültéssel egyesítjük. 

1 alsó végbélsérv 2 a gát alapja 

3 végbélnyílás 4 húgycső 
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rombu sz alakot mutat. A fordított „V" met szés szé lessége a hü

ve ly tágasságától függ. Minél szé lesebb a metszés, annál sú i

kebb lesz a hüvel y. 

A metszésvo nalaknak megfelelően a gá t bőrét és a há tsó hü

ve lyfa lat az a lapjár ól é lesen lefejtjük , és el távolí tju k. A müt ét 

csak akko r lehet sike res, ha a hü velyfala t a sé rv fe lső szé le fö
lé terjedően, telje sen felszabad ítjuk , és mind en össze tapadást, 

heget o ldunk . A hüve lyfa l le fejtését nagyo n körü l teki ntően vé

gezz ük , mert a gá t károsodása miatt a hüvely és a vég bél már 

a hüve ly a lsó sza kaszá n is nagyo n köze l keri ilhet egymás hoz . 

Az alsó vég bé lsérv általában nem te rjed a hüvely-végbé l rés ig, 

ame ly meg tartott. A hüve lynek ez a sza kasza gya korlat ilag a 
gáton fekszik. 

A l1111d;fali sérvek és a hiivelyelöesés 11111tétei (/) 

17. ábra. A gát helyreállítása. a Ebben az eset

ben a végbélemelő izmokat nem tárjuk fel, 

azok rostjait a gát széleit helyreállító süllyesz

tell ültésekkel vesszük fel. A gát sebének felső 

szélét megemeljük, és egy kiadós sülylyesztell 

öltéssel a gát melletti izmokat felvesszük, és a 

gáthoz varrjuk. b A gát alapját néhány „u·· ala

kú csomós öltéssel összehúzzuk. Ezekkel az öl

tésekkel a gát alapját (centrum tendineum) erő

sítjük meg. és a felszínes haránt gát izmokat 

egyesítjük. c-d A gát bőrét tovafütó öltéssel 

egyesítjük. 

lat o llóva l fel válasz tják, oldalt az izmok ig hatolnak , majd a fe

les leges hüvely fal rész t kivágjá k. 

2. A VÉGBÉL-HÜYl:LYRÉS FELTÁRÁSA Ha az a lsó vég bé lsérv nag y, vagy 

középső vagy fe l ső végbé lsérvve l is társul, a hüvelyfa li met

szés fel ső cs úcsátó l, a sérv fe l ső szé lén lega lább I cm-r e l 

tú l érő, hossza nt i metszés t ejtün k, és a végbé l-hü ve lyrés t feltár

juk. A müt étnek ez az a része, amir e álta lában nem ford ítódik 

elég figye lem, ami elmarad . A legtöbb eset ben ez az oka annak, 

hogy a sérv kiúj ul, ezért ennek gya korlati jelentőségét nem le

het eléggé hang súlyo zni. 

Ha a hüvelyfal leválasz tást a hüvely alsó ha rm adáná l felje bb 

vég ezz ük , a végbé l-hüvely résbe is bejutu nk. A gát fel ső végé-

né l a vég bél-hüve ly sövé ny, a hüvely és a végbé l bizonyos fo-
Egyes szerzők a hüve lyfa l levá lasztásá t haránt metszésből kez- kig össze tapadt , ezé rt a szöve tek szé tvá lasztása nagy óvatossá-

dik. A két oldalsó fogót széjjelhúzz ák, és a közö ttük ki feszülő got igé nye l, nehogy a végbe let megsérts ük. A rés be bejutva a 

bőrredőt (heg szöve te t) felszí nese n levágják. A hátsó hüve lyfa- szöve tek é les szé tvál asztása csak akk or sz ükséges , ha a rés 

1999 Nögyógy ás=ati Onkológia 3. 189- 2 ! / 209 



összetapadt. Ha összeta padáso k nincsenek, a rés tompán , kön y
nyen , vér telenül feltárható. Össze növése k esetén élesen és 
rendkí vül óvat osan haladjunk, úgy, hogy az egy ik ujjunk a vég

bélben van. A vég bél mellső fala nagyo n vékony lehe t, és sok
szo r a hegsz övettel elvá laszthatatlanul összenőtt. Az összenö

vése ket mind en esetbe n oldani kell. A végbél-hüve ly rést a 

vég bélsé rv fel ső szé lét meghaladóa n látju k fel. Oldalt a rés 
szé léig haladjunk , ahol mindké t oldalt egy-egy kötőszövetes 

lebeny t, a vég bél saj át bőnyéjét találju k (perirectal is fascia ). A 
végbé l-hü vely rés akkor van megfelelően feltárva, ha ujjunkat 

a vég bél és a hüvely közé be tudjuk dugni . 

3. A VÉGBÉL ELSÜLLYESZTÉSE ÉS A HÜVELYFAL KISZABÁSA Alsó vég bél

sérvnél erre csa k akkor van sz ükség, ha a vég bél nagyo n 
előboltosul , középső és felső vég bélsérvnél azo nban mind ig. A 

végbé l csak akkor süllyeszthető el, ha a vég bél-hüve lyrés t fe l

tártuk. A végbelet vékony (OOO-ás, késle ltetett felszívódású) 

fonalla l egy vagy több rétegbe n, feszülésment ese n süllyessz ük 
el. Á ltalába n tovafutó öltést kész ítünk , de a cso mós ö ltése k is 

telj ese n megfele lők. Az ö ltéseket helyez hetjük a végbél mellső 

falába vagy a mellső fal szé lén lévő kötőszövet i rostok ba. Az 

utóbbi előnyösebb. A bél falának csa k a külső réte gé t és az erős 

subm ucosáját ö ltsük át, a nyá lkahártyáját soha. A bél e lsüly

lyesz tése mindk ét irányban érjen túl a sé rv szé lén. Ha az ölté
sek feszü lés alatt ál lnak, szöve telha lás vagy fájdalma s hegkép

ződés lehet a következmény. Ilyenkor az öltése ket azo nnal el 
kell távo lítani, és a végbe let több rétegben , feszülésmentesen 

els üllyeszte ni. Hasonlóké pen azonna l el kell távo lítani az öl

tést , ha abba a végbél nyálkahártyája is bele kerü lt, a fonal a 

végbé l üregébe n tapintható . 

A rés feltárása és a vég bél elsüllyesz tése után a fe leslegben lé

vő hátsó hüvelyfa lat a vele összetapa dt végbél-hüvely sövé ny
nye l együt t vágj uk ki . Vigyázzunk , neho gy soka t vágjun k ki, 

mert a hüv ely nagyon beszűkül. A hü vely falat mindi g a végbé l 

e lsüllyesz tése után vágj uk ki. Ellenkező ese tben a kimetszés t 

kö nnye n túlmé retez hetjük . 

4. A GÁT HELYREÁLLÍTÁSA (GÁT PLASZTIKA) ÉS A SEBSZÉLEK EGYESÍTÉSE A gát 
mellső és a lsó felszí nét te ljesen tegyü k láth atóvá. Enne k ér

dekében a hüvelyfa l alsó 2 cm-es sza kaszát szabadítsuk fel, 

amíg az izmokig nem j utunk. Két-három ölté sse l az izmokat a 
közé pvonalban egyes ítsük vagy varrjuk a gáthoz . Az öltése ket 

az izmok szé lébe és kötőszövet i szegé lyébe helyezz ük. Cso
mózás előtt a fonalakat keresz tezzü k, és húzzuk meg. Ha az 
izomszé lek nem fekszenek össze , vagy nagy feszülés alatt á ll

nak , az öltést azonnal távol ítsu k el, és egy mási kkal helyette

sítsük, ame lye t már beljebb tegy ünk. Nichols (7) szer int sok

szor el egendő, ha csak a gát melletti kötőszövetet öltjük át, és 
egyes ítjük a középvo nalban. Ennek eredmén yeké ppen a vég

bé lemelő izmok a gá t szé léhez kerüln ek. A szerző tapaszta lata 

szer int sem szükséges , hogy a végbél emelő izmo kat feltárj uk, 
azo k rostjai egy rész t bele kerü lnek a vég belet el sü llyesztő ölté
sekb e, másrész t a gát szé leit helyreál lító süllyesz tett öltésekke l 

vesszü k fel (17. ábra). 

110 

Ezután a hátsó hüve lyfa lat feszülés mentese n varrjuk össze to
va futó, 00-á s, kés leltetett felsz ívódású, lehető leg a hüve ly fal

ban veze tett öltésse l. Ha azo nban a hüvelyfa l véko ny, azt telje
sen öltsük át. Alapot legfelje bb a gátnál vegyü nk fel, a végbé l

hüve ly sövé ny területén, bárm ilyen nagy is a kísé rtés, soha, 

mert a rést beszűkíti , elz árja és ezá lta l a végbé l és a hüve ly mű

ködése romlik . Ez utóbbi fontosságát nem lehet e légé han gsú
lyozni . Itt nem az a cél, hogy a „ho lt te ret" megszü ntess ük , ha
nem, hogy megtartsuk . A gondos vérzés csilla pít ás ezé rt külö

nöse n fo ntos . 

A hü vely falának egyez tetése után, a gát sebének fe lső szé lét 

megeme ljük , és egy kiadós süllyesztett öltéssel a gá t mel letti 
izmoka t felvessz ük, és a gát hoz varrjuk. A gát alapját néhány 
„U" alakú csomós öl tésse l összehúzz uk . Ezek kel az ö ltésekkel 

a gát közepé t (cent rum tendineum) erősítjük meg, és a felszí

nes haránt gát izmoka t egyesítjük. Ha a végbél külső záróiz ma 

levált, egy nyolca s öltésse l a gát alapj ához vanjuk vissza . A gát 
bőrét tovafu tó öltéssel egy esítjük. A bőr alat ti ölté s itt is elő

nyösebb. 

HÁTSÓ HÜVELY PLASZTIKA Nagyon ri tkán előfordul , hogy a vég

bél sérv kizárólagosan a hüve ly felsőbb szakaszá n van, a gát és 
a hüve ly alsó szakasza teljese n megtartott. Ilyenkor , feltárás 

után a sérv felett, teljes hos szá nak megfelelően hosszan ti met

szés t ejtünk , ame llyel a hü velyfa lat és a vég bél-hü vely sövé nyt 
is átv ágjuk. A metszés mind en esetben, mindkét irányban érjen 

túl a sérv szélé n. A végbé l-hüvely rést a már ismertetettek sze

rint mindig fel kell tárni. Felső sé rvnél előfordulhat , hogy a hü

velyfa lat nem csa k a végbé l-hüvely rés felett , hanem még ma
gasabban , a végbél-hüve ly sövé ny fe lső tapa dásá nál is le kel l 

választani . Ilyen ese tben bejuthatunk a Douglas üregbe, ami 
nem baj, han em előny, mert a hüvely megerősítésére, a szem 

ellenőrzése melle tt, a méh-keresztcso nti sza lagokat is felhasz

nálhatjuk , és a feles legbe n lévő hashártyát eltávo líthatjuk. A 

vég bélsé rvet to vafutó ö ltésse l elsüllye sztjük. Az öltéseket, ha 

lehet, a végbé l mellső falának szé lén lévő kötőszöveti rostok 
ba helyezzü k. Ha ez nag y fesz ülésse l já r, a vég bél falába helye

zett ö ltése kkel azt több rétegbe n sü llyesszü k el a fent iekben is

mert etettek sze rint. A hátsó hüve lyfalbó l és a vele össze tapad t 
végbél-hüvely sövényből a feles lege s részt vágj uk ki, és a hü

ve lyfa lat a sövé nnyel egy ütt vanjuk össze . Ha a metszés a hü

vely bolto zatig te1je d, a legfel ső ö ltéssel vegy ünk fel egy jele n
tős rész t a hüve ly körüli kötőszövetből és , ha elé1jük, a méh

keresztcson ti szalag alsó részéből. Ha a vég bélsérv hez Douglas 

sérv is társul , azt egyidejűleg láss uk el. 

A műtét után a beteg ihat, és legfe ljebb pépes éte lt ehet. Azét
kezés i megszo rítást addi g folytatj uk, ameddi g sze lek és laza 
széklet nem távoz ik. Hashaj tót lehetőleg egyáltalá n, a műtét 

utáni első 4-5 nap ban sem mi sz ín alatt ne adjunk. Beöntés nem 

adható . 

GÁT PLASZTIKA A gát plasztika tulaj donk ép pen a hüve ly-gát 

plasztik a szer int tör ténik, azzal a különbségge l, ho gy a hüve ly-
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fal a lsó részéből kevesebbet vág unk ki. A há tsó hüvelyfalat 

csak a gát felső részé ig vá lasz tjuk le, és á llítjuk he lyre az elő

zőekben ismertetettek sze rint. 

SZÖVŐDMÉNYEK Műtét alatti jelen tős vérzés álta lában nem for

dul el ő . A végbé l fala azo nban sérülhet (proc totom ia). A sebet 

azo nna l varrjuk meg (e1111ek ,nódja it későbbiekben ismer tet

jük). Ha a vég bél seb nem gyógyul, sipoly ke letkezik . 

Meglévő aranyeres cso mó k a műtétet követően átmene tileg 

meg duzza dh atnak, fájdalma sabbakká vá lhatnak . Hátterében a 
mLíté tte l j áró vérpan gás á ll. A fájda lmas duzzadás néhány hét 

alatt általában megszűnik, sőt, ha a vég bél záró működését 

hely reá llított uk , az a ranyeres cso mók lényegese n megk iseb

bedhet nek, megg yógy ulh atna k. Ennek alapján nem java so lják , 

hogy a hátsó hüv e ly vagy gá t-hü ve ly pla sz tikáva l egyide j üleg 

az ara nye re s csomókat is műrsük. A műtét j avallatát csa k hón a

pokka l később állíthatjuk fel. 

A há zasé let zav ara nem ritka , megfelelően kivite lezett műtét 

esetén azonban nem nag yo n gya kori. Néha röv iddel , másko r 

csa k hónapokka l a műtét után ny ilvánul meg. Több oka lehet: 

1. a bemenet beszűkül, 2. a bem enet alján a bőrszé lt túlzo ttan 

mege meljük , és ennek következtéb en a bőr nem e lég tág u

lékony, 3. a hüvely beszűkül, meg röv idiil , 4. fájd almas heg 
képződik. 

A végbé lsé rv kiújulhat. Ennek oka sok szor a szövete k korral 

j á ró elvé konyo dásá ban, gye ngülésében keresendő. Ha a műtét 

so rán nem az egész sérve t láttuk el, a sé rv előbb-utóbb óhata t

lanul kiújul. A szé kelés rendezése , a hasp rés fokozódá sának el

kerül ése (nehéz sú ly emel és, köhö gés, hízás , do hányzás, stb.) , 

a végbé lsérv kiújul ásá nak mege lőzése miatt is rendkívül fon
tos. 

Végbé l s ipoly rendkí vül ritkán a lakul ki. A vég bé l nyá lkahár

tyájá nak átöltése hajl amo sít sipoly kialak ulására , j óllehet fel

sz ívódó va rratok ese tén ennek jelentősége hátt érbe szo rult. 
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