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BEVEZETÉS A nőgyógyászat i onko lógiai műtétekre általános
ságban jellemző a kiterj edt sebzése k és időigényes szöve t

egyes ítések szükségessége, a magas műtéti kockáza t, a jelentős 

vérveszteség és a sebg yógy ulá si zavarok fokozo tt veszélye. 

Mindezekből adódik az a tö rekvés, hogy a varra tok behe lyezé
sét az arra alkalm as szöve teknél automatizál j uk. A hagyo má
nyos varratok ese tében figyele mbe kell vennünk az egyesí ten

dő szöve tek eltérő gyógy ulási ütemét és szakító szi lárdság át. 

A kiválas ztandó varróa nyag típusának tükröz nie kell a szöve t 
fizikai és biológiai sajáto sság ait. 

VARRATOK A varróanyago kat minőségileg három szempont 
alapjá n csoportosítha tj uk. Az előál lítás sorá n felhasz nált nyers

anyag tól függően term észe tes alapú és mesterségese n elő

állított anyago kat különböztetünk meg. A term észe tes alapú 

anyag ok előállítása ál talába n olcsóbb, de fizikai és biológiai 

saj átossága ik csak nehezen vagy egyál ta lán nem szabványos ít
hatók. 

Fizika ilag és biológ iailag egya ránt jelentőséggel bír, hogy egy 

vagy több rostbó l áll-e (mo nofi lame nt vagy pol ifilament) a 

varróanyag. Az egyszálú varróan yag ok kisebb szöve ti vá laszt 
váltanak ki, alac sony felü leti feszült ség ükné l fogva könnyeb

ben csúsznak a szöve tekben, de szak ító szi lárdságuk csak j e
l entős vastagság mellett tű ri a nagyobb terhelés t. Hátrányuk, 

hogy gyakra bban „bevágnak " a szöve tekbe, de ugya nakkor lé

nyegese n ritkábban segítik elő varratgennyedés kialakulásá t, 
mive l nélkülö zik a több szá lú anyago knál előforduló kapi lláris
hatást. A többszál ú varróanyagok képlé kenyebbek, és nagyo bb 

sza kító sz ilárdságga l bírnak , mint az egyszá lúak.. 

A természe tes és a mesterségesen előállított anyagbó l készü lt 

varróa nyago k közö tt is vannak felszív ódók és fel nem szívó

dók. Régebbe n az ige n erös varróa nyago k előállítására csa k 
o lya n alapanyago k álltak rendelkezésre, ame lyek bioló giailag 
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nem lebonthatóa k (pl. len-cérn a, nylon, acé ldrót stb.). A fel 

nem szívódó anyagokat egy re inkább kiszorítják. a felszívódó

ak, mert ma már a nagy szakí tó szilárdság a mesterségese n 

előállított, de biológia ilag lebontható anyagok kal is el érhető. 

Természetese n, a legerősebb felsz ívódó varróan yagok bio ló
gia i szé tesése igen lassú folyamat. Ugyanakkor, a fizikai és 

kémiai saját ságo k. teljesen egysége sek., tehát a varróanyag bio

lógiai viselkedé se pont osa n kiszámítható és megb ízható. 

Függetlenül az alapanyag eredetétől és sodrott ságától, a varró

anyagok. jellemzésé re a szakító szi lárdságot, a ruga lmasságot , 
a felület i fesz ültséget, a bio lóg iai lebontha tóságo t, az ozmo ti

kus duzzadást és a szöveti vá lasz mértékét alkalmazz uk.. 

A varratok saj átsága it a felhaszná lt varróanyago k mellett nagy 

ban befo lyásolja a varrás i módsze r. A börsebek egyez tetése 
példáu l történhet a bőrbe (intrakut án) tett felsz ívódó öltésekke l 
(pl. Dexon) vagy a bőrön átö ltöll nc::rn fc::lsz ívódó (pl. se lye m) 

varratokkal. A két módszer előretekintő randomizá lt össze
hasonlít ásá t Sakka és 1111sai ( 1) végez ték. el. A sebfertőzések. 

gya kor isága, az antibiot ikumo k. alkalm azásá nak. mérték.e és a 

betege k elége dellsége lényegében nem kül önbözö tt a két cso

portba n. A sebszélek. egyez tetésére alkalm azott átöltő se lye m

varratok eltávolítá sa átlagosa n 17 percet vett igény be. A bőrbe 

tett Dexo n-varrat tal kezelt csopor tban varrat szedés re nem vol t 
szükség. 

A hasfal i sebek mé lye bb rétege inek. egyes ítésekor a varrás i 

módsze r és a varróa nyag egy arán t befolyásolja a szövődmé

nyek. gyako riságát. Azt is figye lembe kell venni , hogy ugya n

az a varróanyag eltérően viselkedik tiszta és fertőzött sebe k
ben. Többrétegű tovafutó varratok kal való hasfalzárás esetén 

pé ldául a po lig lik.olsav (Maxo n) hasz nálata kétszer gyakrabba n 
veze t varratelég te lenséghez, mint a nyloné, de csa k tiszta 

sebekben (2) . A fertőzött sebe k ese tén, ahol a varrat elég telen

ség gyako risága eleve 5-10-szer nag yobb, má r a felszívó dó 
varróanyag (Maxo n) előnye érvényesül. Nem felsz ívódó var

róanyag (Eth ilon) alkalmazása mellett másfé lszer gya krabban 
alakult ki varrat elégte lenség fertőzött sebekben. A teljes seb
szétvá lás és hegsé rv gya kori sága mindk ét var róanyag eseté n 

2 és 5% körül vo lt. Egyazo n varróa nyag alkal mazása kor rit

kábban fordul elő hasfal i sebszé tválás, ha tovafutó varratot 
alkalmazunk. (3). Előretekintő randomizált össze hason lítás 

eredménye sze rint egy évve l a műtétet követően a hegsérv gya-
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korisága po lidioxanon (PDS) va rróan yag alka lmazása ese tén 

alacsonyabb. mint nylonnal va rrt sebekben (4-6). 

KAPCSOK A bőrsebck zárásá t lényegese n leegyszerűsíti és 

gyorsítja a kapcsok alkal mazása . 1ylon varratok kal össze ha

so nlít va, a bőrsebek kapcso kkal történő egyesí tése egyfo nn án 

jó kozmetikai eredményre vezet, a szövődmények gyakor isága 

és a költ ség ráfordítás is azono s (7). Az egyetlen lényeg es 

különbség a két mód sze r közö tt az, hog y kapcsok alkal mazá 

sával a sebzárás ideje ötö dére rövidLil. Egyfo rm án jó kozme

tikai eredmények és szövődménymentes gyógyu lás várha tó 

akkor is, ha a bőr alá helyezett dex on-öltések fölött a bőrszéle

ket kapc so kkal , tapa sz-csíkokkal vagy nyl on-varratokkal egye

sítjük (8). Egy korábbi randomi zá lt vizsgá lat szerilll a ha sfal i 

ha ránt sebek zá rásakor a bőrbe he lyeze tt ny lon-va rra ttal történő 

egyesítés sze bb sebet eredménye z, minr a kapocstűzö alkal

mazása (9). A kapo csra kó haszná latának nag y e lőnye vo lt. 

hogy a sebzárás idejét lényege se n lecsö kkentette. agy ese t

szá mú e ll enőrzöit tanulmányban sebfertőzés csa knem h{trom

szo r gyakrabban alakult ki varra ttal zár t bőrsebekben , mint 

kapc sozottakba n ( 10). Csaknem 1300 császá rm etszés eseté n 

végze tt összehasonlító vizsgála tban a felsz ínes sebszétvá láso k 

gyakorisága 2% volt a bőrbe he lyez ett varratta l, és 9% a kap

csokkal zán ese tekben ( 11 ). 

VARRÓGÉPEK A mind össze néhány millimé tere s nagyságú , 

könn ye n seque strálódó ka pcsok és automata kap ocsrakó esz

közök bevezeté séve l egy re gyakrabban vetődik fel , hogy zsige

ri sebeket is ezekke l egyesí tsük. A mód sze r kétségte len előnye 

a gyo rsaságo n túl az is, hogy a szöve teket keve ebbsze r kell 

érinteni , kiseb b a fertőzés és a szöve ti sé rülés esélye . A kapo cs

rakó varrógé pek további előnye, hogy a sebszéleket össze tart ó 

erő a sebvo nal mentén egyenletese n osz lik el. Az alkalma zás 

főbb területei a bőregyeztetés, ereket tartalmazó cso nkok e llá

tása, bél -összekö ttetése k és vize lettar tó bélhólyag kész itése. 

Kiterjesztett méheltá vo lítások so rán alkalmazott varrógépe k

ke l a müt ét időtartama jelen tősen rövidíthető, és a vérvesz teség 

is mintegy felére csökkenthető ( 12). Az eszköz alka lmazása 

mellett nem változik a szövődmények (é rrö gösödés, sipoly 

képződés, hólyag ren yheség, bélmíí ködés zavara stb.) gya kori 

sága. 

Hasi méheltávo litáso k utá n ny itottan drená lt hüve lycso nk ese

tén közel 4%-ba n vol t szü kség ismé telt feltárásra. míg kap
csokkal zán hüvel ycso nk ese tén egysze r sem ( 13). A vizsg álat

ba vont 127 ese t műtétje sorá n a kismed encei hashártyát nem 

zárták. Az első csoportban leírt szo katlanul magas újra-feltá

rási arán y csök kenté ·ében ugya nakkor nem biztos , hogy a hü

vely-csonk kapcso kkal történő zárása a leg fonto sab b eszköz. 

A kapocsrakó eszközök alkalmazásában jelentős előrelépést j e

lent a fels z ivódó kapcso k ki fejlesztése. Császár metszések so

rán a vé rvesz teség jelentős része a méh seb vérző ereiből szár

mazik. Számos műtő orvos ban fe lvetődött az az öt let, hog y a 
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méh alsó sza kaszán ejte ll gomblyukszerű metszés oldalra tör 

ténő megho sszabbí tásai t auto mata vágó-kapocsrakó esz közzel 

ké sz ítse . Ci/ s011 és 1111sai (14) tanul mán yá ban a vizsgá lati cso

port betegeinek átlagos vérveszte sége 822 ml, a hagyo mányos 

mód sze n-el műtött be tegeké ped ig 879 ml vo lt. A külö nbség 

nem jelentős, mint aho gy az átlagos müt éti időtartamban. a 

kórhá z i ápolá s időtart amában és a költ ség- ráfordí tásban sem 

vo lt jelentős különb ség a két csopo rt között. Ugyanazt az esz

közt (Au toSut ure Poly CS 57) több randomizált tanulm ányban 

ha sonlították össze a hagyomán yos mód sze rre l ( 15- 18). Az 

ide vágó tanulm ányok meta-analízisé nek következ tetése , hogy 
a maga sab b köh~égck, v11lamilll a mag zat kiemelé sé ig eltelt 

idő növekedésé nek lehetséges káro s ha tása mian a mód sze r 

általános a lkalmazá sa nem indoko lt ( 19). 

A nőgyógyászat i onkológ ia hatá rterüle te in más a helyzet. 

A vastagbél egyesítések kész ítésében egyértel mü en igazolhat ó 

a va rrógépek létjogosu ltsága (20). Az I OOO eset , mind en bi

zonnya l még so káig felülmú lhata tlan tapas ztalatai t feldolgozó 

tanulm ány szerin t a varrógéppe l készí tett bél összeköttetések

nek csak 1,6%-á ban lehe t számíta ni varrat e légtele nség re , és 

kedvezőtlen müködé s i ere dm ény is csak 4,3%- ban vá rható. 

Figyele mb e véve az igen nagy időmegtakarítást és a rövidebb 

érzés telen ítés t, a mód sze r elterjedése várható annak e llenére . 

hogy ma még az egészségb iztos ításnak nagy terhe l jel ent 

az eszközö k költségeinek fedezése. Ellenérvké nt hozható fel 

egy kisebb bet ega nyago t feldol gozó tanulm ány, amel y szerint 

a kézze l varrt vas tagbé l össze köttetések 14%- ában , gépp el 

varrtak ese tén pedig 39%- ban lehet szám ítani sz ükül et kia la

ku lására (21 ). 

VARRATSZEDÉS A varrato k eltávo lításának szükségességét és 

idej ét megha tározza a va ,rn t hel ye, a van-óa nyag típus és az 

egye sített szöve tek gyógy ulásá nak üteme. A varratsze dés ha

zá nkb an még .. r ituáli s" orvos i beavatkozá s. A től ünk fejle ttebb 

orszítgo kban szakdolgo zó k á lta l végze tt van-atsze déssel kap

csola tba n előretekintő össze hason lító tanu lmányok nem ké

szü ltek . Az időzítést i lletően elsődleges sze mpom a szöve tek 

gyógyulási haj lama. A bőrvarrat eltá vo lítása leg kisebb fájda

lomm al akkor j ár, ha a bőrszélek egyez tetésére nem felszív ódó 

(po lypropil én) va rróa nyagot has zná ltunk tovafu tó bőrben 

vezete tt varra l formájában. Ha ugya nezt a mód sze rt felszív ódó 

anyagga l a lka lmazzuk, akkor nin cs is szükség varrat sze désre . 
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