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DOUGLAS ÜREG SÉRV (ENTEROCELE) Enteroce le a Doug las üreg 
hashártya borítékának sérve, amely a hüvelyboltoza t irányába , 
a meden ce szervek közé terjed . A sérvtömlőben vékonybél 
kacs(ok) és/vagy cseple sz helye zkedik el, amely általában nem 
rögzü l, a testhelyzettől függően ki-be csúszik, ezért kizáródás 
nagyon ritkán fordul elő. Legtöbb ször a Doug las üreg hashár
tya borítéka a végbé l és a hüvely között boltosu l a hüvely irá
nyába, és bedomborítja a hüve ly fe lső falát. Ha ez enyhe mér
tékű, sokan inkább a „mély Dougla s üreg" megje lölést hasz
nálják a Douglas üreg sérv helyett. A kettő szétvá lasz tása azon
ban klinikailag nem megalapo zott, hiszen legfe ljebb csak foko
zati különbségről van szó, am i nehezen meghatáro zható. A sérv 
ritkábban a végbé l-hüvely résbe türemkedik változó mértékben 
(/. ábra). Kifejezett esetben a gát ig is terjedhe t. Előfordulhat 

(pl. méheltávolítás vagy a méh mell felé történő rögzíté se után), 
hogy a sérv a hüve lyfal és a hólyag között alakul ki. Ilyenkor 
mellső enteroceléről beszé lünk (2. ábra). A hüvely mellett ol
da lt elhelyezkedő sérv (labiál is vagy pudendá lis enteroce le) 

rendkívü l ritka (3. ábra). 

Az enterocel e megjelölé s helyessége vitatható, mert a sérve
ket nem a tartalmuk szerint, (az „enteroc ele" szó tulajdonkép
pen bél sérvet j elen t), hanem elhelyezkedésük alapjá n nevez
zük meg . A Doug las üreg sérvről (hernia of the cul-de-sa c) 
megje lölés talán helyes ebb lenne , az enteroce le e lnevezés 
azo nban annyira elterjedt , hogy megvá ltozta tása nem látsz ik 

valószínűnek. 

A Doug las üreg sérv e lőfordulhat önálló elvá ltozásként, de 
gyakran társul hólyag- és/vagy végbé lsérvve l, és gyakran kíséri 
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a méhe ltávo lítás! követően kia lakult hüvelysü llyedés t is. A hü
vely előcsúszása és a Doug las üreg sérv azo nban két külön
böző elvál tozás, ame lyet néha rendkívül nehéz elkülöníteni. 
Kifejezett Doug las üreg sérv gyako rlatilag mindig a hüvely je
lentős részének előboltosulásával jár. Kifejezett méhsü llyedés, 
a Doug las üreget húzó hatása miatt , pedig mind ig együtt j ár 

Douglas üreg sérvve l. 

Kóreredetét i lletően elkü lönítünk veleszületett Dougla s üreg sér
vet, amely alatt valójában veleszületetten mély Douglas üreget 
értünk . Valószínüleg a magzati életben a hüvely hátsó és a vég
bél mellső fala között található hashártya tasak mellső és hátsó 
fala nem záródik teljesen, a végbé l-hüvely sövény nem alakul ki 
megfelelően. Sokszo r öná lló elváltozásként j elentkez ik. Kiala
kulhat a sérv kórosan fokozódott hasüregi nyomás (pulsion en
teroce le) következtében, am i gyakor latilag mindig hüvely/méh 
süllyedés sel jár együtt . Húzás követk eztében létrejött Dougla s 
üreg sérvről akko r beszé lünk, ha a lesüllyedt méh vagy hüvely 
magával húzza a Doug las üreget is, amely végül is sérv képző
dést eredményez. Az esete k egy részében a fokozott hasüregi 
nyomás és a húzó hatás egyaránt szerepet játsz ik a sérv kialaku
lásában . Kóreredeti jelentőséget tulajdonítunk a szüléseknek, a 
kövérségnek és az ösztrogé n hiánynak is. A pudendali s vagy ol
da lsó enteroce le létrejöttében a medencefen ék veleszületett 
gyengesége és a hasüre gi nyomás hirtelen, jelentős fokozódása 
játszik szerepet. Megkülönböztetünk még orvosi beavatkozás 
(iatrogen) miatt kialakult Douglas üreg sérvet, ame ly akkor jön 
létre, ha műtétileg megváltoztatjuk a hüvely tenge lyének irányát 
(pl. retropubic urethropex ia után). Méheltávo lítások után évek
ke l kialakult Douglas üreg sérv, hüve lyfa li süllyedés általában 
nem újkeletü, hanem már a mütét idején meglévő mérsékelt el
változás előrehaladt fonnája . A méhelt ávolítás során szétválasz 
tott méh-kere sztcsont sza lagok közötti rés tágabbá válik, és ez 
elősegíti a sérv kialakulását vagy fokozódását. Raz ( 1) szerint a 
sérvek döntő többsége orvo si beavatkozás következménye . 

TÜNETEK A mé ly, elődomborodó Douglas üreg általában nem 
társul panaszokkal. A sérvtai1alomma l rendelkező Douglas üreg 

sérvek viszo nt nehézségé rzés! és nyomá sérzést idéznek elő, 

ame lyek mind en bizonnyal a sérvtarta lom vongá lódásával van
nak összefüggésben. Ha a hüvelyfa l és/vagy a méh is lesü llyed , 
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l. ábra. Mellső Douglas 

üreg sérv. Méheltávolítás 

utáni állapot. A hashánya 

tasak és a benne lévő 

béltanalom a hólyag 

és a hüvely között tü

remkedik lefele (nyíllal 

jelölve). 

1 húgyhólyag 2 hüvely 

3. ábra. A hüvely mellett 

oldalt elhelyezkedő sérv 

(labiális vagy pudendális 

enterocele) (nyíllal jelöl

ve). A sérv jellegzetesen 

a nagyajakba rüremke

dik, azt elödomborítja. 

1 húgyhólyag 2 méh 

3 hüvely 4 végbél 

és a méh-ke resztcso nt sza lagok valam int a ligame ntum cardi
nalék megfeszü lnek, hátfájás is keletk ez ik. A tünetek álló hely

zetben kifejezettebbek , fekvő helyze tben lényeg esen csö kke n
nek vagy megszűnnek. 

Ha a hüvely és/vagy méh a szemérem nyílásba n elöbolto sul, 
ke llemetlen teltségé rzés, házasé let zavar is társul a tünetekhez, 

ame lye ket foko z az elöbo ltosult hüve ly kiszára dási!, ese tleg ki
feké lyese dése. Az utóbbi folyással és vérzésse l is társul. 

Egyidejű vég bélsérv esetén a beteg nek szé ke lés i nehézsége i, 
szé kletürítés i prob lémái is lehetnek. Ha jelentős hólyagsé rvve l 
társul , a húgycső teljese n megtö rhet, és vize let ürítés i nehézség 

ke letkezik. Ez sokszo r ún. túlfolyásos vizelet tartási elég telen

séghez vezet. 

KÓRISMÉZÉS A Doug las üreg sé rv, ame ly legtöbbször a méh

nyak mögött elötüremke dö massza formájáb an mutatk ozik 
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/. ábra. Douglas üreg sérv. a A ha hánya boríték 

betüremkedik a végbél-hüvely résbe (nyíllal jelölve). 

Benne vékonybelek. A hüvely szabályos, hüvelyfal 

sérv nincs. b A Douglas üreg sérv mellett mérsé

kelt mellső és hátsó hüvelyfal sérv is megfigyelhető 

(nyíllal jelölve). 

1 húgyhólyag 2 méh 3 hüvely 

4 végbél 

meg, a bet eg fekvő helyzetében sokszo r nem nyilvá nvaló. Kü

lönö sen nehéz felfedezni, ha egyé b hüve lyfa li elvá ltozásokka l 
is társul. A legbiztosa bban hüvely-vé gbél vizsgá latta l állapít 

ható meg akkor, ha a beteg álló he lyze tben va n, és lefe lé 

nyom. 

A magas végbélsérv és a Doug las üreg sérv elkülönítése alap

vetően fontos, mert lényeg ileg más műtéti megol dásoka t igé

nye lnek. Végbélsé rv esetén a végbélbe és a hüvelybe veze tett uj

ja ink között a vékonyfalú végbelet tapintj uk . Douglas üreg sérv 
esetén, a sérvtartalorrmak megfelelően puha tapintatú , egye netlen 

felszínű, vastag terimét érzü nk . Ilyenkor a beteg köhögésérc el

mozduló sérvtartalmat az ujjunkkal jó l érezhetjük . Ha a Douglas 
üreg sérv fala elvé konyodott , a betrne lévő belek áttünhetne k. 

Raz ( 1) ja vaso lja, hogy vize léses cys tourogram mot mindi g vé

gezzü nk ann ak érdekében, hogy a húgyhólyag he lyzetéről tájé
kozó djun k, kizárjuk, hogy nem került-e a sérvbe. Szerinte szük

ség esetén kon trasztanyago s peritoneograp hia vagy MRI is vé
gezhető. 

Mütét alatt, a Trendelenburg helyze tb en lévő, a ltatott beteg
ben, még hüvelyi méheltávo lítás során sem könnyű felismerni 

a sérvet . Ezért a méh kivételét követően mindi g, tehát még ak

kor is, ha a Doug las üreg sérve t müt ét elön nem kórisméztü k, 
győződjünk meg arró l, hogy a Dougla s üreg hashárty a bor íté

ka nem túlság osan bő-e. Ez a legjo bban úgy történhet, hogy 
ujjunkat a Doug las hashártya bor ítékába akas ztva, azt meg

emeljük (4. ábra). Nagy on sokszor, által ában azért , mert a be

tege t álló helyzetben nem vizsgá ltuk , a sé rvre csa k ekk or de

rül fény. 

MEGELŐZÉS A Doug las üreg sé rv megelőzése illetve keze lése 

nem csak az ese tleges tünetek miatt , hanem azért is nagyon 

fontos , mert az idő mú lásával a sérv mind j obban elöbulto sul, 
magáva l húzza a falához tapad t szerve ket, am i a méh és/vagy 
hüvely telj es elöesésé t eredm ényez heti . Ezért is a l apvető je

lentőségű, hogy méheltávo lítás során, a már meglévő, enyhe 
mértékü Douglas üreg sérve t mindig láss uk el. Fokozo tt has
prés elősegíti a Douglas üreg sérv kia lakulását. Következéskép

pen minden , ami csökkenti a hasüreg i nyomás t vagy megelőzi 

a fokozot t hasprést (köhögés v isszaszorítá sa, dohányzás elha-
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gyása, könnyü , puh a széklet biztosítása, szoros ruhaneműk vi
se lésé nek kerülése), egyútt a l a Douglas üreg sérv megelőzését 
is je lenti . Hasműtétek során a kimélyült Doug las üreg elzárá
sáva l megelőzhetjük a sérv kia laku lását. Méheltávo lítások al
kalmáva l a feles legbe n lévő hashártya boríték kivágása és a 
méh-ke resztcsont sza lagoknak a hátsó hüvelyfa lhoz varrása 
sz ignifik ánsan csökke nti a Doug las üreg sérv kialaku lásának 

valószínűségét. 

Burch (2) hívta fel a figyelmet, hogy a húgycső szemér em
csontho z történő rögzítése (retropubiku s urethropex ia) alkal
máva l, különösen, ha a Cooper sza lagoka t haszná ljuk fel a mű

téthez, a hüvely tenge lye megvá ltoz ik, és az ese tek 8%-ában 
Doug las üreg sérv ke letkezik. Ezért, má sokkal egye tértésben 
java solja, hogy a Douglas üreg plasztika elvégzését minden 
hasi húgycsőrögzítés ese tén komo lyan mérlege lni ke ll. Hason 
ló meggo ndolások merülnek fel a méh mell felé történő rögz í
tésénél (ventrofixa tio), vagy amikor a hüve lyt has i úton a ke

resztcso ntho z varrjuk ( co lposacropexia) . 

KEZELÉS A Douglas üreg sérv kezelése sebész i feladat, hüvelyi 
gyürük (pesszáriumok) legfe lj ebb átmeneti mego ldásként j ön
nek szóba . A kezelés során mindenkor kutatni kell a kiváltó 
okoka t. Ezek megszüntetéséve l a kiújulás t előzhetjük meg. A 
műtét után i medencei izom torna javít hatja a műtéti eredménye
ket. A műtéti keze lés panaszok esetén vagy akkor indokolt , ha 
méheltávo lítást és/vagy más hüve ly plasztika i műtétet végzün k. 

A hiivelyfa/i sérvek és a hüve/yelőesés műtétei (2) 

A műtét során alapvetően a következőket kell szem előtt tarta
ni: 1. a sérvtömlőt (felesleges hashártya boríté k) lehetőleg vág
juk ki, vagy zárju k el, 2. a sérvnyílást szüntessük meg, 3. állít

suk helyre a hüvely szabályos elhelyezke désé t, 4 . minden egy
idejűleg meglévő hüvely i, gáti elváltozást (hólyag- végbélsérv, 
gátrepedés, stb.) oldjunk meg, mert, ha nincs megfelelő alátá
masztás, vagyi s, ha a hüvely-gá t szabályos hely zetét nem ál lít
ju k vissza, a sérv kiújul, és 5. nem megfelelően végze tt műtét 

hatására a hüvely je lentősen megrövidülhet. A hüvely rövidebbé 
válása sokszor nem közvet lenül a műtét után , néha csak hóna

pok, esetleg évek múlva nyilvánul meg . 

A Douglas üreg sérv sebész i mego ldására n incs egy „standard" 
műtéti eljá rás. A sebész i mego ldás függ a sérv nagyságától, el
helyezkedésétől és, hogy önálló míítétké nt vagy pl. méheltávo
lítás illetve más hüve lyfa li sérv/süllyedés műtét kiegészítő ré
szeként végez zünk. Önáll ó Douglas sérv műtétre ritkán, első

sorban méheltávolítás után kialaku lt sérvek eseté ben kerü l sor. 
Bármelyik mego ldást is válasszuk, mindig a fentiekben össze

geze tt elvek sze rint ke ll eljárn i. 

Ha önálló műtétként végezzük , a hüvelyfa lat a sérv felet t , a 
hátsó hüvelyboltozatban átvágj uk ugya núgy, mint a végbé lsérv 
míítéténé l. A sérvzsá kot képező feleslege s hashártyá t környe
zetéből felszabadítjuk , egésze n a végbél szé lét j elző sárga vo
nalig. A sérvzsá kot alsó végén óvatosa n megnyitjuk , és a tar
talmát visszahelyezzük a hasüregbe . A végbé lné l a sérvzsáko t 

4. ábra. a A méh eltávolítása után ujjunkat a Douglas üreg hashártyájába akasztva körvona

lazhatjuk a sérv nagyságát és a végbélhez való viszonyát. A hashártya feleslegben van. Jól 

láthatók a méh-keresztcsont szalagok átvágott és lekötött csonkjai (nyíllal jelölve). b A fe

lesleges hashártyát a hátsó hüvelyfaltól óvatosan leválasztjuk, egészen a végbélig. A végbél l és a Douglas üreget fedő hashártya találkozásánál általában egy „sárga vonal" látható, amely 

a végbél mellső fala előtti zsírszövet áttünése miatt jön létre. e A feleslegben lévő hashártyát 

kivágjuk. A átvágott méh-keresztcsont szalagokat nyíllak jelölik d-e Ha a hátsó hüvelyfal 

nagyon kinyúlt, túl széles, közepéből háromszög alakú lebenyt vágjunk ki, a sebszéleket cso

mós öltésekkel varrjuk össze, és csak ezután zárjuk sérvnyílást. Hasi méheltávolítás utáni 

helyzet, az átvágott hüvely felülnézetből látható. A hátsó hüvelyfal nagyon bő, ezért a hüvely 

nyílás nagyon széles. A kivágandó részt szaggatott vonal jelöli. 

1 hüvely 2 végbél fala 3 a Douglas üreg hashártya borítéka 
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dohány zacs kó öltésse l elzárj uk, vigyázv a, hogy az öltésbe ne 
kerü ljön cseplesz vagy bélkacs. Ha a sérvzsák nagy, célsze rü 
egy más ik, biztos ító dohán yzacs kó ö ltést tenni az első a lá. Az 
öltés alatt a felesleges hashártyát levágj uk (5. ábra). Ha a méh
keresztc so nt sza lag felső része jól látható , célszerü a dohány
zacs kó öltésbe bele venni. A sérvnyí lást zárjuk, majd a sebszé

leke t egyes ítjük . 

A SÉRVNYILJ..s ~ LEHETŐSÉGEI A sérvnyí lás zárására több mód
szert aj ánlottak. Mindegyikn ek a lényege az, hogy a sérvtömlő 

kimet szése után a hátsó hüve lyfa lat, a hashártya felvételével 
maga san a méh-keresztcsont szalagokhoz varrjuk . Zárhatjuk a 
sérvnyílást egysz erüe n a méh-ke resztcsont sza lagok összeva r
rásáva l, ebben az esetben azonban a megerősítés nem teljesen 
megfelelő. A hüvel yfa lnak az egyesített méh-ker esztcsont sza
lago khoz történő rögz ítése egyú tta l a hüvelyt is megemeli, 
helyreállítja eredeti anatómi ai helyzetét. A különböző módsze
rek hüve ly i és hasi beavat kozások során is alka lmazhatók . Ha a 
hátsó hüvelyfal nagyon kinyúlt, túl szé les, közepéből három 
szög alakú lebenyt vágjunk ki, a sebszéleket csomós öltésekke l 
varrjuk össze, és csa k ezután zárjuk a sérvnyí lást (4. ábra). 
A kivágo tt lebeny nagyságát nagyon gondosan határozzuk meg , 
mert, ha csak kics it is nagyob b az eltávo lított hátsó hüvelyfa l, a 
hüvely jel entősen besz ííkülhet, a házaséletet zavarhatja. 

A rége bben alkalmazo tt elj árások közül a McCall műtét vagy 
posterior cu ldeplasty (3) , Hea ney eljárás (4), Torpin vagy 
Walters- féle kimetszés (5) ma már csa k néhán ya t és módosítva 
végez nek. McCa/1 (3) eredeti munkáj ában a sérvtömlő kiirtása 
nem szerepel, műtétét elsősorban a hüve ly megröv idülésének 
megelőzésére aj ánlotta. A kü lönböző eljárások ismertetése cél
szerűtlen lenne, megzav arná az o lvasót. Utalva az irodalmi 
adatok ra, csa k a két gyakrabb an alka lmazott módszert rész le
tezzük. Ezek alkalma zásáv al gyakorlatilag minden ese t meg
oldható . 
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5. ábra. Önálló beavatkozásként vég

zett Douglas sérv műtét. A hüvelyfalat 

a sérv felett a boltozatig át vágtuk, és a 

sérvzsákot képező felesleges hashár

tyát kömyezetéböl a végbél szélét jelző 

sárga vonalig felszabadítottuk. A sérv

zsákot alsó végén megnyitottuk, és tar

talmát visszahelyeztük a hasüregbe. 

A végbélnél a sérvzsákot dohányzacs

kó öltéssel elzárjuk vigyázva, hogy az 

öltésbe ne kerüljön cseplesz vagy bél

kacs. Ha a sérvzsák nagy, célszerű egy 

másik, biztosító dohányzacskó öltést 

tenni az első alá. Az öltés alatt a feles

leges hashártyát levágjuk. 

1 hüvely 2 végbél fala 3 a sérv

tömlőt képező hashártya 

Webb (6) módosított McCa ll öltés (6a. ábra) alka lmazását ja
vaso lja. Ennek során a bal o ldali hátsó hüvelyboltoza tban a hü
ve ly felől a hasüre g felé átöltjük a hüvelyfa lat és a hashártya 
szé lét, majd felvessz ük a bal oldali végbé l melletti szöve tet, 
amely a méh-keresztc sont sza lag egy részé t is magában foglal
ja. Az öltést a méh-keresztcso nt szalag cso nkja mögött veze t
j ük. Ezután a hashártyát apró beö ltésekke l felszedjük , és átölt
jük a j obb oldali végbé l mell etti szöve tet a méh-keres ztcso nt 
szalagga l együtt. Az öltést a hashárty a szé l és a hüve lyfa l átö l
téséve l a jo bb hüvelyboltoza tban vezetjük ki. Szükség eseté n 
több ilyen öltést is behelyez hetünk. Csomózás után a méh-ke
resztcsont szalagok a középvonalban összefe kszenek, és a hátsó 
hüvelyboltozat felhúzódik. 

A Nichols (7) által j avasolt módosított cul-de-plasty öltés (6b. 
ábra), amely lényegében nagyon hasonló a fenti ö ltéshez, első
sorban egyszerűsége miatt aj ánlott. A felesleges hashártya borí
ték eltávolítása és vérzéscs illapítás után a hüvely hátsó falát, 5 és 
6 óra között, a hüvely szé le alatt hozzávetőlegesen 2 cm- re, attól 
függően, hogy a hüvelyfa lat milyen magasa n akarjuk felemelni , 
átöltjük. A méh-kere sztcsont sza lagokat lefelé húzzu k, majd az 
öltésse l a hashártyát, a szélétől 0,5-1 cm-re átö ltj ük, és beöltünk 
a bal oldali méh-keresztcsont szalagba abban a magasságba n, 
amelyben a hüvelyfalat rögz íteni akarjuk. Ebben a magassá gban 
a hashártyát felszedjük , beö ltünk az ellenkező oldali méh-ke
resztcsont szalagba, átöltjük a hashártyát és a hátsó hüvelyfa lat 
úgy, hogy az öltésünk az indulás helyétől I cm-re , ugyanabban 
a magasságban jöjj ön h Az öltés megcso mózása után a hüvely 
fala megeme lkedik az újonnan képzett Douglas üreg alsó vég
pontja felé, a keresztcsont váj olatába ketü l, és a méh-kereszt
csont szalagokhoz rögzül. Ezzel a sérvny ílást teljesen elzártuk. 

Hüvelyi méheltávolítás esetén, a méh kivétele után ujjunkat a 
Douglas hashártya borítékába akasztva azt megeme ljük, és körvo
nalazzuk a sérv nagyságát, végbélhez való viszonyát (4a. ábra). 
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A hiivelyfa/i sérvek és a hiivelyelőesés mtitétei (2) 

A felesleges hashártyá t a hátsó hüvely

faltól óva tosan leválasz tjuk egészen a 

végbélig. A végbél és a Douglas üreget 
fedő hashártya ta lálkozásáná l általában 

egy „sárga vonal" látható, amely a vég

bél mellső fala előtti zsirszövet áttünése 
miatt j ön létre (4b. ábra). A hashártya 

leválasztásának helyéről sok apró vér

zés ke letkez ik, ame lyeke t gondosan 
csillapítani kell. Ezután a sérvkapu!, ha 

a sérv nem túl nagy, a N ichols módszer
rel (6b. ábra), kiterjedt sérv esetén in
kább a mó dosított McCa ll öltések 

(6a. ábra) seg ítségéve l zárjuk. 

flltj ,. 
1 , 

6. ábra. A Douglas sérv nyílásának zárása. 

a. Webb (6) álial módosított McCall öltés. 

A bal oldali hátsó hüvelyboltozatban a hüvely 

felől a hasüreg felé átöltjük a hüvelyfalat és a 

hashártya szélét, majd felvesszük a bal oldali 

végbél melletti szövetet, amely a méh-kereszt

csont szalag egy részét is magában foglalja. 

Az öltést a méh-keresztcsont szalag csonkja 

fólött vezetjük. Ezután a hashártyát apró beöl

tésekkel felszedjük, és átöltjük a jobb oldali 

végbél melletti szövetet a méh-keresztcsont 

szalaggal együtt. Az öltést a hashártya szél és 

a hüvelyfal átöltésével a jobb hüvelyboltozat

ban vezetjük kí. Szükség esetén több ilyen 

öltést is behelyezhetünk. Ha a sérvnyílás nagy, 

a hátsó hüvelyfalból háromszög alakú lebenyt 

metszünk ki (szaggatott vonallal jelölve). 

Többen javaso ljá k, hogy a sérvny ílás 

zárása után a hashártyá t, két egy más 

felé he lyeze tt dohányzacskó ö ltésse l 
zárj uk , ezze l is megerős ítve a sérvka 

pu!. Ez a módszer tulaj donké ppen egy 
hüve ly i Mosc how itz műtétnek felel 

meg (8), és teljese n azo nos azza l, am i

kor a nem kettévágott sérvzacskó tövét 

zárj uk két dohányzacskó ö ltésse l. Az 

eljá rást azo nban hüve lyi méheltávo lí
tás után nem mindenki alkalmazza. 

N incs bizonyíték arra, hogy ezze l va
lóban j obb eredmé nyek érhetők el. 

Hasműtét során a tág, sérvszerűen 

elődomborodó Douglas üreget körkörös 

vagy nyílirányú öltésekke l elzárhatjuk. 

A körkörös (dohányzacskó) öltésse l a 
hashá,tyá t a medence falon, a végbélen 

a másik olda li medence falon és a hü

vely hátsó felszínén felszedj ük, és az öl
tés megcsomózásáva l a Douglas üreget 

elzárjuk. Fél-fél cm- rel feljebb még két 

hasonló öltést helyezünk be. Vigyázn i 
kell, hogy az ö ltésekbe a húgyvezeték ne kerüljön bele, illetve 
azok nem törjenek meg. Ugyana kkor a Doug las üreget teljesen el 

kell zár11i, nehogy a bél egy esetleges kis nyílásba becsússzon, és 
részlegesen elzáródj on . Az eljárás az eredeti Moschowitz műtét

nek felel meg, amelyet a szerző végbél süllyedés mego ldására 
dolgozo tt ki, arra alapozva, hogy a megfele lően rögz ített hüvely 
a hozzáva rrt végbe let meg tudja tartani. Fordítva azonban ez nem 

áll, a végbé l a lesüllyedt hüvelyboltozat megtartására nem alkal
mas. Ugyanez vonatkozik a Halban típusú ö ltésekre is, am ikor 

nyílirányú öltésekkel zárju k a Douglas üreget. Az. öltéseket egy

mástól fél cm-re helyezz ük, a hüvelyfal hátsó felszú1ének hashár
tyáján kezdve felszedj ük a Douglas üreg alját képező hashártyát, 

maj d a végbél hashártya borítékát vesszük az ö ltésbe. Nichols (7) 

harántul elhelyezett tovafutó, pelenka öltéseket javaso l, ame lyek 
a medencefa l egy ik szélétől a másikig haladnak a Douglas üreg 

legmé lyén kezdve. Elzárhatjuk a Doug las üreget úgy is, hogy a 
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b. Nichols (7) által javasolt módosított cul-de

plasty öltés. A hüvely hátsó falát, 5 és 6 óra 

között, a hüvely széle alatt hozzávetőlegesen 

2 cm-re, attól függően, hogy a hüvelyfalat mi

lyen magasan akarjuk felemelni, átöltjük. 

A méh-keresztcsont szalagokat lefelé húzzuk, 

majd az öltéssel a hashártyát, a szélétől 

0,5-1 cm-re átöltjük, és beöltünk a bal oldali 

méh-keresztcsont szalagba abban a magasság

ban, amelyben a hüvelyfalat rögzíteni akarjuk. 

Ebben a magasságban a hashártyát felszedjük, 

beöltünk az ellenkező oldali méh-keresztcsont 

szalagba, átöltjük a hashártyát és a hátsó hü

velyfalat úgy, hogy az öltésünk az indulás he

lyétől I cm-re, ugyanabban a magasságban 

jöjjön ki. Ha a hátsó hüvelyfal nagyon kinyúlt, 

túl széles, közepéből háromszög alakú lebenyt 

vágjunk ki, a sebszéleket csomós öltésekkel 

varrjuk össze, és a fentiekben ismertetett eljá

rást csak ezután végezzük el. 

hashártya borítékát lefejtjük , és a szabad felszíneket varrjuk 

össze. A hashártya bor íték lefejtése azonban a végbé l sérülés ve

szélyével és kellemetlen sz ivárgó vérzésse l j ár. A Douglas üreg 

(sérvtömlő) elzárására mindegy ik eljá rás jó l alkalmazható, a hü
velyfal lesüllyedése azonban egyikkel sem oldható meg, ezért 

ezek a műtétek inká bb a Doug las üreg sérvek kialaku lásána k 
megelőzésére vagy legfe ijebb kezdődő kis sérvek mego ldására 

alka lmasak. Manapság nagyon ritkán végezzük, inkább a Doug
las üreg sérv ellátásának módszerét választj uk. 

A Douglas üreg sérv hasi méheltávo lítás alkalmával ugya núgy 
oldható meg, mint a hüvelyi méhe ltávo lítás sorá n. A méh kivé

tele után a körbevágo tt hüvelyfa l hátsó szé lét megfogj uk és 

mege meljük. A hashá rtyát ujj unk beakasz tásával vagy fogóva l 

mege meljük , majd a hátsó hüve lyfa lró l a sárga vonalig óva to

san leválasz tjuk , és a felesleges részt eltávo lítj uk. A sérvny ílást 
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Bősze P 

is a hüvelyi méheltávolítá snál isme rtetett módon (4d-e. ábra) 
szü ntetjük meg . Az öltést itt is a hüvelyből indítj uk. 

szövőDM~NYEK Sú lyosab b szövődmény ritka , de előfordulhat. 

Komo lyabb vérzés á ltalában nem fo rdu l elő. Vékon ybé l vagy 
vég bél sérülé s azonban igen, ezé r1 ja vaso lják , hogy a műtét bé

l előkészítés után történj en. A szerző beönté sen és diét án kívül 

más bélelőkészítést által ában nem végez. A bélsérü lést elsődle

gese n megvarrjuk , a bé l tehermentesítő kiszájaztatására csak 

nagyo n kiterjedt vég bél sé rülés ese tén kerülhet sor . A saját gya 

korl atunkb an erre nem vol t példa. An tibiot ikus véde lem min
den bélvarrar ese tében fontos . Kivételese n húgy vezeték sé rü
lést is leírtak. 
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