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BEVEZETÉS A daganatok nem tisztelik a szakmák határa it, ezé rt 
a szükséges sebészi beavatkozások óhatatlanul más szakmák
hoz tartozó műtéteket is magukban foglalnak. Vonatkozik ez a 
női nemi szervek daganataira is, melyek, mint pl. a petefészek 
rák, sajnos nagyon gyakra n a hasüreg egészét kitöltik. A nő

gyógyász onko lógusnak, képzettsége folytán, el kell tudni vé
gezni minden olyan műtétet , mely szükséges az adott daganat 
megfele lő sebész i eltávolításához. Az általános nőgyógyásznak 
nem feladata az általános hasi sebészet területéhez tartozó mű

tétek elvégzése, mert nincs megfelelő daganatsebészeti képzett
sége. Pontosan ez a legfőbb indoka, hogy a nőgyógyászati on
kológia önálló szakmává vá lt a szülészet-nőgyógyászaton belül. 

A bélsebészet i beavatkozások a nőgyógyász onkológus által 
végzett leggyakoribb hasi sebészeti beavatkozások. Ezek a mű
tétek megfelelő gyakorlat és képzettség után viszonylag egysze
rűen elvégezhetők, de csak akkor j avasolt, ha arra a női nemi 
szervek daganatai miatt van szükség. Íratlan egyezség, hogy a 
nőgyógyász onkológus nem műt elsődleges béldaganatot, amit 
az is indokol, hogy nincs megfelelő gyakorlati ismerete a bélda
ganatok természetét, biológiáját illetően. Ez persze fordítva is 
igaz. A sebész sem rendelkezik elegendő ismerettel ahhoz, hogy 

pl. egy petefésze krákot megfelelően műtsön. Sajnos erre azon
ban sokszor sor kerü l, ami a lényegesen rosszabb túlélési ered
ményekben egyértelműen tükröződik. Ne fe lejt sük, hogy a daga
nat növekedésének, terjedésének és bio lógiájának ismerete veze
ti a sebészkést. 

• Az 1., 2., 5., 6., 7/a ábrákat Szabó Éva Sobotta: Az ember anatómiájának 

atlaszában lévő ábrák alapján, azok módosításával rajzolta. Az ábrák teljesen új 

rajzok. A 3. és 4. ábrát Ferdinánd Judit készítette. 
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A fentiek szellemében ismertetjük a női nemi szerv i daganatok 
sebészete során előforduló bélsebészeti beavat kozásokat. Az 
első rész a bélrendszer anatómiai viszonyait elemzi a teljesség 
igénye nélkül, kiemelve azokat az anatóm iai ismereteket, me
lyeknek fontos gyakor lati jeletőségük van. 

A bélrendszert alapvetően két csoportra osz tjuk úgy, mint a vé
konybél és a vastagbé l. Ezek viszonyát a hátsó hasfa lhoz az /. 
és 2. ábrák mutatják. 

colon transversum 

flexura duodeno
jejunalis 

cecum 
ileum terminale 

mesocolon 
transversum 

flexura coli 
sinistra 

recnim 

colon descendens 

recessus 
ileocecalis 
superior et 
infcrior 

colon 
sigmoideum 

/. ábra. A belek viszonya a hátsó hasfalhoz. A jobb oldalra kihajtott vékony

belek elfedik a vakbelet és a felszáló vastagbelet. A vastagbél többi szakasza 

jól látható. A hátsó hasfalat hashártya borítja, amelyen áttűnnek a hashártya 

mögötti terület képletei, erei. Az ábrán is megfigyelhető a vastagbél szakaszos 

kiöblösödése és az egyik hosszanti izomköteg (tenia coli). 
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Bösze P 

vena portae hepatis 

duodenum, pars 
horizontalis superior 

mesocolon transversum 

arteria mesenterica 
superior 

vena mesenterica 
superior 

flexura coli dextra 
(hepatica) 

* 

radix mesenteri 

vena cava inferior 

lien 
corpus et cauda 
pancreatis 

flexura coli sinistra 
(lienalis) 

:....,.i,-,i~--1----+---- duodenum, pars ascendes 
flexura duodenojejunalis 

** 

duodenum, partes 
descendes et horizontalis 
inferior 

arteria iliaca communis 

mesocolon sigmoideum 

2. ábra. A hátsó hasfal és a rajta fekvő képletek. A hashártya boríték megtartott. A belek nem láthatók, az ábra a tapadásukat mutatja. A hashártya mögötti terület 

képletei itt is áttünoek. Jól megfigyelhető, hogy a vastagbél bal oldali görbülete (flexura coli sinistra) sokkal magasabban van, mint a jobb oldaLi görbület (tlexura 

coli dextra) 

• a felszálló és •• a leszálló vastagbél rögzülési helye 

VASTAGBh (INTESTINUM CRASSUM) A vastagbél nyálkahártyából 
(mucosa), izmos falból (tunica muscularis) és savós hashártya 
burok ból (serosa) épül fe l. Az izmos fal körkörös izomros tok
ból, és az azokon futó három hosszo nti izomkötegből (teaniae 
coli) áll. Szakaszosan kiöblösöd ik, gurdé lyokat (hastrum coli) 
képez (3. ábra). Savós burkábó l zsírtaltalmú nyúlványok 

(appendices epiploicae) alakulnak ki (3. ábra). 

A vastagbé l a csípőbél végétől (ileoceca lis jun ctio) a végbélny í
lásig tart, hozzávetőlegesen 1,5 m hosszú, a jo bb csipőárokban 

a vakbé llel (cecum) kezdődik, amelyet az esetek 95%-ában has
hártya borít, és amely a vastagbél legszé lesebb része, tasaksze
rü. A vakbélből ered a féregnyú lvány (appendix/processus ver
mifonnis) , melyet a hashártya borít, és amely egy hashártyai 
kettőzettel (mesoappe ndix) a vékonybélfodorhoz (mese nteríum 

3. ábra. Egy vastagbél szakasz. Jól látszanak a kiöblösödések (1), a zsírnyúl

ványok (appendices epiploicae) (2) és az egyik hosszanti izomköteg (3). 

~~/4,;~~ ~ ~~~A.-- --- haustra 
coli 

tenia coli 
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íleí) rögzített. A féregnyúlv ány eU1elyezkedésébe n és nagyságá
ban nagy egyéni különbsége k vannak. A vakbél alatt egy kis ta
sak (recessus retroceca lís) van. A vakbél folytatása a felszálló 
vastagbé l (colon ascendens), amely átlagosan 15 cm hosszú, 
rögzített, és a jo bb vese, valamint a csípőcsontí izom (musculus 
íliacus) és az ágyéki négyszögű izom (muscu1us quadratus lurn
borum) előtt helyezkedik el. Külső oldala mellett apró árkok 
(sulci paracolici) találhatók. A máj job b lebenye előtt egy nagy 
görbülettel (flexura hepatica, flexura coli dex,tra) haránt irányba 
fordu lva a hasüreg bal oldalához fut. Ezt a szakasz t nevezzük 
harántvastagbélnek ( colon transversum), amely a vastagbél leg

hosszabb szakasza, hozzávetőlegesen 50 cm hosszú . Az egész 
harántvastagbé l a hasüregben ta lálható, jó l mozgatható, és a 
nagycsep lesz kettőzete által borított. Bal oldalon, a lép előtt éles 
görbülettel (lépgörbület, flexura col i lienalis, flexura coli sinis
tra) átmegy a leszá lló vastagbé lbe (co lon descendes) . A vastag
bél j obb olda li görbü lete magasabban van, mint a bal olda i, és 
itt a vastagbé l a lép felé szorosan rögzített. A leszá lló vastagbél 
a hátsó hasfa lhoz kötött , ez a vastagbé l legszűkebb része, izom
fala a legvastagabb. Alsó szakasza már teljesen a hasüregben 
helyezked ik el, keresztez i a nagy ágyéki izmot (musculus psoas 
major), és a bal csipőárokban fekvő szigrnabélben (colon sig
moideum) folytatódik. A szigmabél S alakú, változó, hozzávető
legesen 40 cm hosszú, és jó l mozgatható. Falában a hosszanti 
izomkötegek kiszélesednek úgy, hogy az alsó részén, ahol át
megy a végbél felső végébe, az izomkötegek csaknem telje sen 
körbe fogják. A végbél (rectum) ott kezdődik, ahol a szigrnabél 
mozgathatósága megszűnik. A szigmabé l-végbé l átmenet (rec
tosigmoid jw1ction) a végbélnyílástól 15- 17 cm-re van. 

Nőgyógyászati Or,kológia 2001; 6:6/ -7 0 



A vastagbé l minde gyik szakaszát a hashártya köti a hátsó hasfal
hoz. A felszálló és a leszál ló vastagbelet a hashártya csak az elül
ső fe lszínén és részben kétolda lt borítja, amit nem teljesen talá
lóan a fel- és leszálló vastagbél hashártyai kettőzetének ( meso
colon ascendens et descendens) neveznek. Ezek a bélszakaszok 
szoroson a hátsó hasfalhoz kötöttek. A harántvastagbelet és a 
szigmabelet a hashártya körbefogja, és egy hosszú kettőzettel 

(mesoco lon transversum és mesosigmoideum) kapcsolja a hátsó 
hasfalhoz. Ennek következtéb en ezek a bélszakaszok a hasüreg
ben szabadon mozgathatók. A szigmabél bélfodra a csípö erek és 
a húgyve zeték fölött halad el, úgy, hogy a bélfodor és ezen kép
letek között egy látszólagos rés van. A szigma-bé lfodor az erek
ről és a húgyvezetékről könnyen elemelhető, és alatta egy tág 
nyílás készíthető anélkül , hogy a szigmabél vérellátása sérülne. 
A harántvastagbél bélfodra közvetlenül a hasnyálmirigynél ta
pad a hátsó hasfalhoz. A vastagbé l lépgörbület énél már nincs 
hashártyakettőzet, mert a vastagbé l hátsó falát nem borítja a has
hártya. Itt a bél szorosan a hátsó hasfalhoz rögzített. 

A végbél anatómiájával kopcsolatos irodalmi elnevezések és 
meghatározások ellentmondá sosak. A szerzők többsége szerint 
a végbé l ott kezdődik, aho l a szigmabé l mozgathatósága meg
szünik (rectosigmoid junction) . Mások a végbél kezdetét a 
Douglas üreget képező hashártya áthajlástól szám ítják, és a vas
tagbélnek azt a szakaszát, amely a szigmabél mozgathatóságá
nak megszűnése és a hashártya áthajlás között van, a szigma
bélhez sorolják. Nem egységes a „rectum" szó használata sem. 
A hazai iroda lomban végbélnek fordítj uk, és általában a vastag
bél legalsó, a szigmabé l folytatá sát képező és a végbél nyílássa l 
végződő szakaszának megje lölésére használjuk. A nemzetközi 
irodalomban a rectum a szigmabél és az „anal cana l" (végbé l
nyíláshoz tartozó csatorna) közötti bálszaka szt je löli. Függetle
nül az elnevezéstől , a vastagbélnek azt a szakaszát, ame ly a 
szigmabé l mozgatható ságának megszünése alatt van, a gyakor
lat szempontjából célszerű három részre osztan i: 1. felső rész, 
2 . a végbél tágult szakasza (ampulla recti), és 3. végbélnyílá s
hoz tartozó csatorna (canal is analis). 

A végbél a keresztcsont vájolatában, a farkcsonton és a végbél
nyílás-farkcsont csíkon/sza lagon (raphae anococcygea , liga
mentum anococcygeum) fut, előre tekintő ív alakban. A me
dence fenéken , a végbélemelő izom (muscu lus levato r ani) 
belső része a sze méremtáji -végbél izom (musculu s puborectal
is) a symphysis fe lé megemeli, ennek következtébe n szög let
ben megtörik (anorectalis flexura/junction ), majd ellenkező 

irányú görbületben lefe lé és hátrafe lé fordul , és a vég bélnyí
lásban (anus) végződik. Hossza körülbelül 12- 15 cm. A végbél 
görbület ei térd-könyök helyzetben kiegyenlítődnek. Három 
szakaszát különítik el: 1. a legfelső vagy hasüreg i szakaszt 
(pars peritonea lis), 2. a középső vagy tágult szakaszt (pars am
pullari s, ampull a recti) és 3. az alsó vagy végbé lnyíláshoz tar
tozó szakaszt (pars anali s/perinealis, canali s analis). 

A felső rész zömében a medenc e üregében van. Egy részét has
hártya vesz i körül, és rövid bélfodo rral (mesorectum) kötődik 
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a meden cefa lhoz. Lejj ebb a hashártya csak elvonul előtte. 

Rajta hosszanti redők, kiöblösödé sek és savóshártya kettőzetek 

már nem láthatók. A vastagbélnek ez a legszűkebb része. A 
szigma-végbé l átmenet a harmadik keresztcsonti csigo lya ma
gasságában van. 

A végbé l tágult szakasza elülső felszínének egy részét a hashár
tya takarja. Ez a szakasz már a Douglas-üregnek megfelelően a 
hashártya mögött és részben a hátsó hüvelyfal alatt fekszik. A 
tágult szakaszban, egymástól hozzávetőlegesen egyenlő távo l
ságban, a nyálkahártyán három, nem teljes harántredő (plica 
transversalis recti vagy valva recti superior, medi a et inferior) 
látható. A végbélnyálkahártya középső haránt irányú redőjét 

(plica transversalis recti media) Houston-redőnek is nevez ik. 

A végbélnyí láshoz tartozó csatorna (végbé lnyílás -csatorna, 
cana lis analis) a vastagbé l lega lsó szakasza. Megkülönbö ztet
nek anatómiai és sebészi végbé lnyílás-csatornát. A sebészi 
végbélnyílás-csatorna , amely átlagosan 4 cm hosszú, a szemé 
rem-végbél (puborectalis) izom által okozott megtöretésnél 
(anorecta l junction , anore ctal ring/gyűrű), vagyis a medenc efe
néken kezdődik, lefelé és hátrafelé fordul va nyílik a végbé lnyí
lássa l a külvil ág felé. A megtöretés oldalnézetből 90 foko s. Az 
végbélnyílás-végbé l (anorecta lis) gyűrű egy jól tapinth ató , 
izom- és kötőszöveti rostokból álló, a belső záróizom felső szé
lének izomrostj aiból felépülő képlet. Az anatóm iai végbél csa
torna a fogazott vonal (dentate line) és a végbélnyílás közötti 
terület. Hoss za 1-4 cm. A végbé lnyílás-csatorna hátul a vég
bélnyílás- farkcsont sza laghoz (ligamentum anococcygeum) és 
ezen keresztül a farkcsonthoz , elől pedig a gáthoz és a hüvely 
hátsó falához rögzített. 

A végbé l fala - a vastagbél többi részéhez hason lóan - nyálka
hártyából és egy belső körkör ös és egy külső hosszanti izom
rétegből áll. A sebészi végbélnyílás-csatornát egész hosszá ban 
záróizmo k veszik körül , és zárják el. A záróizomoknak két kü
lönálló része van. A belső záróizom (muscu lus sph incter ani 
internus, belső sphinct er), amely a bél fal külső, körkörö s sima
izomrétegének jelentős megvastagodása , a csatorna felső két
harmadát fogja körül. A külső záróizom (musculu s sph incter 
ani externu s, analis sphinct er) haránt- és simaizombó l áll, és az 
egész csatornát körbevesz i. Kötőszövetes kötegek által három 
- bőr a latti, felszínes és mély - részre tagozódik. A bőr alatti 
része a belső záróizommal egy síkban van, és a csatorna leg
alsó szakaszán helyezkedik el. A bőr alatti részt borító bőrt 
,,anal verge"-nek nevez ik. A felszínes és mély rész a belső zá
róizom körül egy ellipszis formájú hurkot képez, ame ly hátul a 
farkcsontho z, elől a gáthoz kötött. A mély rész a csatorna kez
detét fogja körül, közvetlenü l a szeméremtáji- végbél izom alatt 
helyezkedik el, azza l összefo nódik , és kitölti a végbél előtt, 

a szemé remtáji-végbé l (puborectá lis) izmok által nyitva ha
gyott területet úgy, hogy a gát mély izmaival összekapas zko
dik. A bőr alatti külső záróizmot a felette lévő felszínes résztől 

egy, a végbé lnyílás körü l elhelyezkedő bőnye (septum trans
versum) választja el, amely a Hilton- féle fehér vonaltó l a belső 
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Bősze P 

colon 

cecum 

superior 
a 

= 

tlcxura coli 
sinistra 

aona 
arteria 
mesenterica 
superior 

arteria colica 
sinistra (r. asccndens) 
arteria mesenterica 
inferior 

arteria col ica sinistra 
arteria colica sinistra 
(r. descendens) 

colon 
descendens 

arteriae 
sigmoideae 

colon 
sigmoideum 

obturátor izom alsó szé léig, a ülőcsont száráig 
terjed, ahol kettéválik , és a szeméremt esti (pu

dendu s) csatornát képezi. 

A sebészi végbélnyílás-csatorna nyálkahártyájá
nak a felső kétharmadán hossza nti redők (colum
nae anales Morgagn ii, co lumnae rectales) látha
tók . Minden egyes hossza nti redőben a felső vég
bél ütő- és gyűjtőér egy-egy végága található. 
A belső aranyeres csomók itt képződnek. A hosz
szanti redők alsó végén félho ld alakú redők, bil
lentyűk (valvulae anales) láthatók. A billentyűk 
felett a nyálkahártya tasakok at (sinusok) képez , 
ame lyekben széklet gyűlhet meg. A nyá lka
hártya-tasakokban, a végbé l falában mélyen elhe
lyezkedő mirigyek nyílása i vannak. A miri gyek 
(ana l crypt) a záróizmokba, sőt azon túl, a zsír
szöve tbe is terjedhetnek, és nyákot terme lnek. A 
bi llentyűk vona la a fogazo tt vonal (linea anorec

talis, dentat e line ) . 

4. ábra. A vastagbél ütőeres vérellátása. a. A vakbél, a felszálló vastagbél és a harántvastagbél 

jobb oldala vérellátását a felső bélfodor ütőérből (aneria mesenterica superior), a csipőbél ve

rőéren (arteria ileocolica), valamint a jobb és a középső vastagbél verőereken (arteria colica 

dextra et media) keresztül kapja. A harántvastagbél bal oldala, a leszálló vastagbél és a sigma

bél vérellátása az alsó bélfodor verőérből (arteria mesenterica inferior) eredő bal oldali vastag

bél verőeren (arteria colica sinistra), és annak fel- illetve leszálló ágain, valamint a szigmabél 

ütőereken (arteriae sigmoideae) keresztül történik. Jól látható, hogy a két verőeres rendszer kö

zött jelentős összeköttetés van (Riolan-ív), ami az erek sérülése esetén is biztosítja a belek vér

ellátását. b. A bal oldali vastagbél ütőeres vérellátása, mely a csípőbél végső szakaszának ütő

ereit is mutatja. A vastagbelet ellátó ütőerek vékony ágakra oszolva jutnak a bélhez, úgy, hogy 

a vastagbél szélétől mintegy 2,5 cm-re egy ívszerű fonatot (széli erek) képeznek, amelyen ke

resztül az összes ér egymással összeköttetésbe keriil. 

A bi llentyűket és a bi llentyűk fe letti 0,5-1,5 cm
es terü letet átmeneti hám (trans itiona l epithe
lium) fedi. Az átmeneti sáv felett a nyálkahártyát 
henger hám, alatta többrétegű laphám borítja. A 
többrétegű laphám , hozávetőlegesen I cm-rel a 
végbélnyílás-bi llentyűk alatt, még vékony, kissé 
bőrszerű, amelyben szőrtüszők, verejték- és 
faggyúmirigy ek azo nban nincsen ek (pect in 
analis). Ez alatt a nyá lkahártya lefelé ha ladva 
egyre kifej ezettebben bőrszerűvé válik. A miri

gyek hámborít ása változó. 

b 
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colon transversum 

arteria colica 
media 

arteria colica 
dextra 

arteria mesenterica 
superior 

széli ütőerek 

arteria ileocolica 

colon descendens 

cecum 

appendix 

V~RELLÁTÁS A vakbél, a fe lszálló vas tagbél és a harántvas tagbél 
job b oldala vére llátását a felső bélfodo r ütőérből (arteria me
senterica superior), a csípőbél-vastagbél verőéren (arteria ileo
colica) , valam int a jobb és a középső vastagbél verőereken 

(arter ia colica dextra et media) keresztül kapja (4. ábra). A 
felső bélfodor ütőér törzse a bé lfodor gyökerének legfelső ré
szében fekszik közvetlenül a hasnyá lmirigy alatt (2. és 6. áb
ra). Innen fokoza tosan elvékonyodva fut lefe lé, és a bélfodro n 
(mesenteriumon , illetve mesoco lonon) keresztül jut a be lek
hez . A harántvastagbé l bal oldala, a leszá lló vas tagbél és a 
szigmabél vérellátása az alsó bélfodor verőérből (arteria me
senterica inferior) eredő balold ali vastag bél verőeren (arter ia 

colica sinistra), annak fe l- illetve leszá lló ágain, valamin t a 
szigmabél ütőereken (arte riae sigmoide ae) keresztü l történi k 
( 4. és 5. ábra). Az alsó bél fodor verőér főága lefelé halad, és, 
mint felső végbé l verőér (arteria haemorrhoid alis superior), a 

végbelet látja el. 

A vastagbelet ellátó ütőerek vékony ágakra oszolva j utnak a 
héthez, úgy, hogy a vastagbél szélétől mintegy 2,5 cm-re ívsze
rű erek, ún. széli ütőerek (marg inal arteries) képződnek, ame
lyen keresztü l az összes ér egymássa l összekött etésbe kerül. 
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arcus Riolani 

mesocolon 
transvcrsum 

aneria colica 
media 

jejunum 

aneria colica 

colon transversum 

arteri~ mesenterica 
inferior 

colon descendens 

aona 

Nagyo n fontos, hogy a felső bélfodor 
verőérből {arter ia mesen terica superi
or) szárm azó középső vastagbél verőér 
(arteria co lica media) , és az alsó bélfo
dor verőérből (arte ria mesenter ica infe
rior) eredő bal olda li vastagbél verőér 
(arte ria co lica sinistra) között ív alakú 
összekö ttetés (ram us anastomo ticus , 
arcus Riolani, Riolan-ív) van. A Riolan
ív tehát a fe lső és az alsó bél fodor verő

erek ( arter ia mese nterica supe rior et 
inferior) rendszeré t kapcso lja össze. A 
szé li verőerekből egye nes, kis ágak ha
ladnak a bé lhez. 

sinistra -~-~'"""= r- ---::---:-:. aneria colica sinistra 
(truncus) (ramus ascendens) 

arteria iliaca 
communis 

ileum 

artcria colica sinistra 
(ramus descendcns) 

ancria sacralis mcdia 

ancriae sigmoidcac 

A vastagbe let ellátó érrendszer nem 
minden emberben egyfo rma, nag y 
egyé ni különbségek lehemek. Előfor

dul, hogy egyes ágak (pl. a középső 
vagy j obb o ldali vastag bél verőerek) 
egyá ltalán nem fej lődnek ki. A szigma
belet ellátó erek száma és az a lsó bél fo-

aneria haemorrhoidalis 
superior sigma 

5. ábra. Az alsó vastagbél ütőér (arteria mesenterica inferior) területe, a szigmabél, a leszálló vastagbél és 

részben a haráatvastagbél vérellátását adja. A vékonybelek a kép bal oldala felé kiterítve. 

dor ütőér elágazo dása is vá ltozó. Ritkán a középső és bal olda li 
vastagbé l ütőér végütőér, vagy is nincs össze köttetésben a többi 
érre l. A bal oldali vastagbél ütőér felszálló ága az esetek egy 
negyed ében nem terjed a léphajlatig . Ilyenko r az egész harán t
vastagbé l vére llátása a felső bél fodor ütőérből táp lálkozik. 

A gyűjtőeres rendszer általában az ütőereket követ i, kivéve az 

alsó bélfodor gyűjtőeret (vena mesente rica inferior) , amely 
egyenese n fut felfelé ba lra a patkób él felszálló részéhez, túljut 
az a lsó bélfodor ütőér ered ésén, és a 

Onkol. 1997, 3:194 - J . és 6. ábra). Az erek a végbél izomfala 
és nyálkahárt yája között futnak , és egymássa l kiterjedt össze
köttetésben vannak. A fő vérellátást a felső végbél verőér adja. 
A középső végbé l ütőér a medcncefenéken éri el a végbe let, és 
főleg a tágult végbélszakasz t és a végbé lnyílás-csatorna (cana
lis analis) fel ső részé t látja el. A végbélnyílás-csatorna alsó ré

szének vérellátása döntően az alsó végbél ütőérből származik. 
Néhány vékony ág a középső kereszt csonti verőérből (arteria 
sacralis media) is jut a végbé lhcz. A gyűjtőerek a nyálkahártya 

hasnyálmi rigy teste mögött a lép gyűj
tőerébe öm lik (6. ábra). A fel ső bélfo
dor gyüjtőér (vena mesen ter ica supe
rior) a hasonnevü ütőértől jobbra he
lyez kedik el, és a hasnyálmi rigy feje 
mögött a lép gyüjtőérrel egyesül , létre
hozva a lépkap uhoz tartozó (portalis , 
porta lienis) gyűj tőeret. Egyén i különb
ségek a gyüjtőeres rendszerben is meg
figyelhetők. Az esetek egy részében az 
alsó bél fodor gyűjtőér a felsőbe vagy a 
fe lső bélfodor gyűjtőér és a lép gyűj
töér talá lkozásának szögletébe ömlik. 

6. ábra. A patkóbél, hasnyálmirigy és az erek kapcsolata. Ezen a területen a nőgyógyász daganatsebész 

már ritkán dolgozik. Az alapvető képletek és azok elhelyezkedése, valamint a nagy és komoly vérzés for-

A végbé l érellátását a háro m végbé l ve
röérből, úgy, mint a felső (arte ria hae
morrhoidali s super ior, mely az arte ria 
mesenterica inferiorból ered) , a közép
ső (arter ia haemorrho idalis med ia, mely 
az arter ia hypogastricábó l ered) és az 
alsó végbé l verőér (arte ria haemo rrho
ida lis inferior, mely az arteria pudenda 
intemá ból ered) kapja (lásd . Nőgyógy. 

Nőgyógyászati Onkológia 200 1; 6:61- 70 

rasát jelentő erekhez való viszonyának ismerete azonban mégis fontos. 
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alatt egy fonatot képeznek , ame ly össze köttet ésben van a vég
belet körü lvevő sürü gyiíjtőeres fonatt al (plex us haem orrhoi
dali s). Ez a fona t a hólyag körü li és a széles méhszalagban lévő 

gyűjtőeres hálózattal is kapc solatban van. A végbélfonatbó l a 
vér a középső vég bél visszéren és az alhasi visszé ren (vena 
hypogastrica) keresztü l a vena cavaba, a felső végbél visszé ren 
át pedig a májkapui (porta lis) rendszerbe ömlik . 

IDEGEK ÉS NYIROKCSOMÓK Az ereket mindenütt a hasonnevü 

szimpatikus idegfonatok és nyirokerek , nyirokcso mók (lym
phoglandu lae mesenteriales) kísérik, amelyek között kiterjedt 
össze köttetés van . Kis nyirokcsomókat találunk közvetlenül a 

colon transversum 

vena colica media 
vcna mesencerica 
superior 

mcsenterium 
IIJc-- jejunum 

vena colica dcxtra 

colon ascendens 

ileum 

7/a. ábra. A felső bél fodor gyűjtőér (veaa mesenterica superior) rendszere. A 

vékonybél az ábra jobb oldala felé terítve, amely takarja a leszálló vastagbelet 

é a sigmabelet. 

• A középső vastagbél gyűjtőér (vena coli media) egy ággal balra fordul, és 

összeköt1etést teremt az alsó vastagbél gyűjtöér rendszerével. 

7/b. ábra. Műtéti felvétel. A vékonybél egy szakaszának bélfodrában futó 

erek. Feltünő, hogy egy-egy nagyobb törzs a vékonybélbe jutás előtt faágsze

rűen szétágazik, és az ágak egyenes erek formájában mennek, illetve jönnek a 

vékonybéltől. 
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vastagbeleken a savós hártya alatt ( epico lic nodes), és 1-2 cm-rel 
a bél alatt, a széli ütőerek mentén (pericolic nodes). 

A nyirokerek a végbé l fe lső szakaszá ból egyrész t a felső vég
bél gyűjtőér és az alsó bélfodor gyüjtőér (vena mesenterica 
inferior) nyirokcsomóihoz , másrész t a keresz tcsont váj olatá
ban, a középső keresztcsonti verőér (arteria sacra lis media) 
mentén lévő nyirokcsomókho z ju tnak. A középső, a fogazo tt 
vona l felett i részből a nyirokerek az alsó és középső végbél 
ereket kisérik, és az alhasi (hypogas trikus) és bel ső szemérem
testi (pudendalis) nyirokcsomókhoz futnak. A csatorna lega lsó 
részé nek nyirokerei a felszínes lágyéki nyirokcsomókba ömle
nek. Innen a nyirok erek többsége a kü lső csípő (iliaca ex terna) 
nyirokocsomókho z, néhány azonba n a belső csípő (iliaca in
tema) nyiro kcsomók hoz megy. 

A vég bél idege llátása is több részből áll. A felső sza kasz 
autonom beidegzé si kap a keresztcso nti idegfo naton keresztül. 
Ezek az idegek fájda lomra nem, csak a végbé l tágu lására jö n
nek ingerületbe . Az alsó szakaszt a szeméremtesti (pud endus) 
idegből eredő, fáj da lomra nagyon érzéke ny alsó vég bél (haem
orrhoidalis) ága k látják el. A záróizmok (sph incterek) motoros 
szimpatikus beideg zést a keresztcsont előtti fonalon (plex us 
praesacra lis) keresztül, érző szimpatikus és parasz impatikus 
be idegzés ! az alhasi (hypogas trica) érrendszerénél l évő meden
ce i fonalon keresztül kapnak. A külső záró izomho z testi (szo
mat ikus) idegek is mennek a keresztcsonti fonatból. A záró 
izom fe lszínes részét a 4. keresztcsonti ideg látja el. A bőr alatti 

és a mély kü lső záró izom az alsó végbé l idegből kapja beideg
zését. 

véKONYBiL (INTESTINUM TENUE) A vékonybé l a gyomor a lsó 
nyílásátó l (pyloru s) kezdődik - mely általában az első ágyéki 

csigolya magaságá ban van - és a jobb csípőárokban végződik, 

ahol a vakbélbe (cecum) torkolik. A legelső része a patk óbél 
(duodenum) , mely az éhbélbe (jejunum) folytatódik és továb b, 
különösebben észrevehető átmenet né lkül, a vékony bé l uto lsó 
szakaszába a csípőbélbe (ileum) megy át. A patkóbél éhbé lbe 
történő átmenete éles szögben történik, amit patkóbél-éhbél 

haj tatnak (flexura duodeno-jejuna lis) nevezü nk (/ . ábra). Itt 
egy kicsiny izom (musculus suspensorius duodeni , Treitz-fé le 
izom) rögzíti a hajlatot. Az éhbél és a csípőbél elvá lasztása nő
gyógy ászati onko lóg iai szempontból nem bír jeletőséggel. A 
vékonybé l hozzávetőlegesen 5 m hosszú, számos kanyart ír le, 
és kitölti az egész hasüreget és medencét. 

A patkób él (nyombé l) a hashártya és szomszédos sze rvek álta l 
meglehetősen rögzített. Egy felső vízszintes (par s horizontalis 
superior) , egy leszá lló (par s desce ndens), egy alsó vízszi ntes 
(pars horizontal is inferior) és egy felszá lló (pars asce ndens) 
szakaszát különítjük el (6. ábra). Felső részét a hashártya be
borítja , a középső résznél már csak annak felszínén van, az alsó 
rész pedig már a hashártya mögött helyezkedik el. A felszá lló 
szakasz újra a hasüregbe kerül. Itt hashártyaredők (plicae duo
denalis) következtében tasakok (recess us duodena lis superior 
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et inferior) képződnek, melyek egyénenként nagyon változók 
lehetnek (/ . ábra) . A patkóbél homoru latában a hasnyálm irigy 
feje (caput pancreatis) helyezkedik el, ahhoz hozzánőtt (6. 
ábra). A homorulatban futnak a patkóbelet és a hasnyálmirigy 
fej ét ellátó erek (arteria pancreaticoduodenalis super ior et infe
rior), és az azokat kísérő idegfona t (plexus duodenalis) is. A 
patkóbél alsó vízszintes része előtt talá lj uk a fe lső bélfodor ütő
eret (arteria mesenterica superior), és a tőle jobbra a hasonnevű 
gyűjtőeret (vena mesenterica superior), melyek a patkóbelet 
elől keresztezik, és a gerincoszlophoz szorítják. 

A csípőbélnek a vakbélbe történő csat lakozás ánál is hashártya 
redők vannak változó formában, és itt is tasakok (recess us ileo

ceca lis superior et in ferior) keletkeznek(/. ábra) . A bél előtt i 

redő miatt a csípőbél tulajdonk éppen a hashártya mögött kap
csolódik a vakbélhez, annak belső oldalán. Sebészeti szempont
ból nagyon fontos, hogy a csípőbél beszáj adzásá nál egy b illen
tyű (Bauhin-billentyű, valva ileoceca lis vagy valvula coli) van, 
mely megakadá lyozza, hogy a béltartalom a vakbélből a csípő

bélbe visszafollyon. 

A vékonybé l is nyá lkahártyából, izomrétegből és hashártya bo
rítékból áll, melyek vastagsága a vékonybé l kü lönböző szaka 
szaiban nem egyfo rma. A hashártyakettőzet gyöke (bélfodor
gyökér, radix mesenter i) a gerincoszlop bal o ldalán a 2. ágyé
ki csigolyánál kezdődik ( tlexura duodeno-jejun alis), és halad a 
jobb o lda li csípőlapáthoz (2. ábra). 

A bé/sebészeti beava tkozások a nőgyógyászati onkológiában (/) 

GYOMOR (VENTRICULUS) Nagyo bb részéve l a középvonaltó l 
balra helyezke dik el a Xl . háti és I. ágyé ki csigolyák magassá
gába n. A gyomor fe lfelé homorú, aminek köve tkeztében egy, a 

felső szé lét alkotó kisgö rbülete (curvatura ventr iculi/gastrica 
minor) és egy alsó, nagygö rbü lete (curvatura ventr iculi major) 
van, mely a sze rv alsó és bal szélét képez i. A nyelőcső a gyo
morszájba (cardia ventriculi) nyílik, melynek folytatásaként a 
gyomor kiöblösödik (fundu s ventr iculi/gastricus). Ennek foly
tatása a keskenyedő gyomortest (corpus ventriculi/gastricum), 
amely a patkóbé lbe vezető alsó gyomomyílásba (py lorus) 
folytatódik. Nőgyógyászati daganatsebészet i szempontb ól a 
gyomor vérellátásának ismere te fontos, va lamint az, hogy kis
görbü lete a májj al, léppel, hátsó felszíne a ba l veséve l, mel
lékveséve l és a hasnyá lmiriggye l, nagygö rbü lete ped ig a ha
rántvas tagbéllel érintkez ik. Az erek a görbületek mentén fut
nak. A kisgörbületnél a j obb és bal o ldali gyo mor ütő- és 
visszé r (arteria et vena gastrica sinistra et dextra) található. Az 
ütőerek végső soron a hasüregi törzsből (truncus celiacus) 
erednek, a gyűjtőerek ped ig a májk apu visszé rbe (vena portae 
hepatis) szedődnek össze . A nagygö rbület erei a j obb és bal 
gyomor-cse plesz erek (arteria et vena gastroep iploica/o men
talis dextra et sinistra } a nagygö rbü lettel párhuzam osan, attó l 
néhány mm-nyire futnak (8. ábra). A verőerek a lép és a máj 
erekkel vannak kapcso latban, a gyűj tőerek a kisgörbü let 
visszereihez hasonlóan a májk apu gyűjtőér rendszerben sze
dődnek össze. 

VÉRELLÁTÁS A felső bélfodor erek a hasnyál
mirigy alatt helyezkednek el, az ütőer (arte
ria mesenterica super ior) az aortából ered, a 
visszér ped ig a vena cava ba ömlik. Gya
korlatilag eze k az erek (vasa mese nterica 
superior) biztosítják a vékonybelek vére l
látását, és a vékonybele k hashá rtyaket
tőzetének (bélfodor, mesenterium ) hátsó 
hasfalhoz tapadó gyökerébe n (bélfodo r
gyöké r, radi x mese nterii) he lyezke dnek el, 
és osz lanak végága kr a (7. ábra) . Egyik 
végága, a csípőbé l-vastagbél verőér (ar
teria ileoco lica) a felszá lló vastagbé l alsó 
szakaszának és a féregnyúlvány vérellátá
sában ( arteria appendicular is) is részt vesz. 
A gyűjtőeres rendszer hasonló elhelyezke
dést mutat. 

8. ábra. A gyomor-cseplesz erek (aneria et vena gastroepiploica/omentalis) a gyomor nagygörbüle

tével párhuzamosan, attól néhány mm-nyire futnak. A nagycseplesz leválasztása az erek alatt törté

nik. 

IDEGEK ÉS NYIROKCSOMÓK A bélfodorban ta
láljuk még a vékonybelek idegeit, nyirok
ereit és a nyirokcsomókat. A nyirokcsomó
kat három csoportra osztják: 1. a vékonybe
lek hosszá ban, közvetlenül mellettük elhe
lyezkedők, 2. a bélfodor középső részében 
szétszórtan találhatók, és 3. a gerincosz lop 
előtt közve tlenül elhelyezkedők, melyek 
már a bélfodorgyökérben vall!1ak. 
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CSEPLESZ (OMENTUM) A cseplesz egy hashártyakettőzet, mely a 
gyomrot köti össze felfe lé a máj alsó felsz ínével (kiscsep lesz, 
omentum minu s), lefe lé a harántva stagbé llel, és a vékonybe lek 
előtt fekszik (nagycsep lesz, omentum majus). 

A kiscseplesz a máj alsó felszínéről indul, és a gyomor kisgör
bületéh ez halad. A kettőzött lemez a gyomor előtt szétvá lik és a 
mellső a gyomor elülső, a hátsó pedig a gyomo r hátsó felszíné
re hajlik , azokat beborítja. A kiscseplesz tulajdonképpen két 
szalagbó l áll. A ba l oldali a máj- gyomor szalag (ligamentum 
hepatogas tricum) vékonyabb , mint a jobb olda li, és a májtól a 
gyomori g húzódik. A jobb oldali a máj-patkóbél szalag (líga
mentum hepatoduodenale) , mely vaskos , és a májt ól a gyomor 
kisgörbületéhez és a patkób él felső vízszintes szárához halad. 
Jobb oldali széle éles, szabadon fekszik, és a latta egy kétujjn yi 
nyílás a csepleszny ílás (foramen epiploicum, foramen omen
tale, Wins low-ny ílás) van (9. ábra) . Ezt a nyílá st fe lül a máj al
só felszíne, hátul a máj-vese sza lag (ligamentum hepatorenale), 
a lul pedig a patkób él-vese szalag (ligamentum duodenorenale) 
határolja. Rajta keresztü l a gyomor nagygörbü lete mögött fek
vő nagy hashártya i üregbe, az ún. cseplesztömlőbe (bursa 

omentali s) jutunk . 

A gyo mor mellső és hátsó falát borító hashártya lemez a nagy
görbületnél újra egyes ül , kettős lemez formájában lelóg a be
lek előtt, és vissza is fordul , aminek következtében tulajdo n

képpen négy lemezbő l áll. Ez a nagycse plesz. Alsó felsz íne a 
harántvas tagbéllel összenőtt, és itt a két kettős lemez szétvá lik. 
A felszínes a gyomor nagygö rbül etéhez megy, az alsó, ame ly
lye l a harántv astagbéLhez tapadt, a hátsó hasfalhoz (10. ábra). 

A hátsó basfalhoz forduló hashárty a kettőzet szintén szétválik , 
a felső a cseplesztömlő alsó falát képez i, az alsóból új kettőzet 

lesz, és a harántvas tagbél bélfodr át (mesoco lon) képezi (10. 
ábra). A csep lesz alsó kettőzete a harántvastagbélle l szálago
san kapcso lód ik, ezekben erek rendszerint nincsenek. 

A cseplesztömlőt fe lül a máj, alul a harántva stagbé l, illetve a 
róla a hátsó hasfa lhoz visszak anyarodó csep lesz lemez, elől a 
gyomor, hátu l pedig a hátsó hasfa l határolj a. Az alján a has

nyá lmirigy fekszik. 

A csep leszbe n az erek a gyom or nagygörbü letével párhuzamo
san, attól néhány mm-nyire futó gyomor-cseple sz erekke l (ar
teria et vena gastroepip loica/omenta lis) (8. ábra) vannak kap
cso latban, és hosszant i irányban ha ladnak a cse plesz alsó szé
léig. A gyomor kisgörbületéve l párhuzamo san, attól néhány 
mm-nyire a kiscse plesz két lemeze között a ba l o lda li gyomor 
ereket (arteria et vena gastrica sinistra) találjuk. A gyomo r gör
bü leteit követő erek közö tt vannak a gyomor nyiro kcsomó i. 

LÉP A lépműtétre a női nemi szerve k dagnata í során nagyon rit
kán kerü l sor. Enne k ellenére, alapvető anatómiai ismeretekre 
szükség van. A lép bomoru lata a hasnyármirigy farkát vesz i 
körü l (2. ábra). Itt van a lép kapu, melyen a viszonylag nagy 
lép erek (arter ia et vena liena lis) lépnek át. A lép verőér a trun 
cus celiacusbó l ered, a gyüjtőér a felső bélfodor v isszé rbe 
(vena mesenterica superior) fut. Az erek a hasnyá lmir igy felső 

szé lén, saj át barázdájukban haladnak. A hashárty a teljesen be
borítj a a lépet. Egyet len széles lemez (lép-gyo mor szalag , liga
mentum gastroliena le) köti a gyomor felső kiöblö södé séhez, a 

9. ábra. Cseplesznyilás (foramen epiploicum, foramen omentale, Winslow-nyilás). A máj-patkóbél szalag 

(ligamentum hepatoduodenale) éles, szabadon fekvő jobb oldali széle alatti kétujjnyi nyílás. A nyílást felül 

gyomorfenékh ez (fundu s ventric uli). A 
lép alsó csúcsa a rekeszizom tól a vas
tagbél lépgör bületébez kötődő sza lag
gal (ligamen tum phr enicocolicum ) 

kapcso lódik, abba n fészekszerűen he
lyezked ik el. 

a máj alsó felszíne, hátul a máj-vese szalag (ligamentum hepatorenale), alul pedig a patkóbél-vese szalag 

(ligamentum duodenorenale) határolja. Rajta keresztül a gyomor nagygörbülete mögön fekvő ún. cseplesz-

tömlőbe (bursa omentalis) jutunk. 
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Duodenum. 
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SEBÉSZETI ANATÓMIAI MEGGONDOLÁSOK 

A vastagbél a vékonybéltől könnyen el
különíthető azáltal, hogy a vastagbél 
szakaszosan kiöblösödik, rajta három 
hosszant i izomköteg (tenia coli) és zsír
taltalmú nyúlványok (append ices epi
ploicae) láthatók. Az egészséges belek 
elkülönítése nem okoz nehézséget, de 

hashártyagyu lladás vagy kiterje dt , a 
hasüregben szétszóródott daganat ese
tén b izony nem mindig könnyű táj éko
zódni , ezért az elkülöníté s em lített 
szempontjai nagyon haszno sak lehet
nek. 

A májgörbü letné l a vastagbél a máj 
jobb lebenyéhez, a patkóbélhez és az 
epehólyagboz közel fekszik. A haránt-
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Omentum majus 
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transversum 

Mcsocolon 
transversum 

Corpus 
gastricum 

Omentum maius 

vastagbél kezdeti szaka szán megköze líti a patk óbelet és a has

nyálmirigy fejét . A vastagbé l job b oldali görbölete (lépgörbü 
let) a gyo mor és a lép alsó szé le előtt feksz ik, a lép felé szoro

san rögzí tett, és maga sabban felhúz ott, mint a májgörb ület, 

amiért sebészileg neh ezebbe n hozzáférhető. Itt a vastagbélnek 

hashártya borítéka nincs, és a csep lesz sem fedi , a hátsó hasfa l
hoz feksz ík. 

A végbél ott kezdődik, aho l a sz igmabél mozga thatósága meg
szűnik. Innen a bél hossza a végbé lny ílás ig 15- 17 cm. 

A patkóbé l alsó vízsz intes része előtt ta lálj uk a fe lső bélfodor 
ütőeret (arter ia mesenter ica supcrior), és tőle jobbra a hason

nevű gyüjtőeret (ven a mesenteri ca superior), melyek a patkó

be let elől keresztezik , és a ge rincosz lophoz szorítják. 

Az alsó bélfodo r ütőér (arte ria mesenterica inferior) lekötése 
az ere k gazdag összekö ttetése miatt, általában nem eredm é

nyez bélelhalást, és lehetővé tesz i a ba l vas tagbél felsza badít á-

Nögyógyásu ui Onkológia 2001; 6:6/ -7 0 

A bélsebészeli beavatko zások a nőgyógyászati 011kológ iába11 (/) 

Tapadási vonal, , 
a harántrnstE:Jagbélröl · 

történt leválasztás 
helye 

A gyomor 
és a haránt\ astagbél 

közötti terület 

10. ábra. A nagycseplesz (omenrum maius). a. A nagycseplesz a gyomor 

nagygörbületéről (az ábra alsó szélénél van, de nem látható) kettős lemezként 

terjed a harántvastagbélhez, mellyel szálagosan összenő, folytatódik lefele, 

majd visszafordul, aminek következtében a harántvastagbél alatti rész négy le

mezből áll. b. A nagycsepleszt a harántvastagbélről leválasztottuk, és felemel

rük. Jól látható, hogy a nagycseplcsz haránrvastagbél és a gyomor közötti ré

sze csak két lemezből áll. e. A leválasztott na&,ycscplcsz felhajtva. A haránt

vastagbélnél a nagycseplesz két lemeze a hársó hasfalhoz megy, és a haránt

vastagbél bélfodrát (mesocolon) képezi. A hátsó hasfalhoz forduló hashártya 

kettőzet szintén szétválik, a felső a cscplcsztömlő alsó falát képezi, az alsóból 

új kettőzet lesz, és a harántvastagbél bélfodrát (mesocolon) képezi. 

sát, amely a lsó bélössze köttetés kész ítésé nél szükséges . Ennek 

ellenére, ha lehet, mindi g tartsuk meg. Ha fel kell áldozzuk , a 

lekötés lehetőleg a bal o ldali vastagb él ütőér (arteri a co lica si

nistra) elágazása alatt történj ék, mert így az erek közö tti össze
köttet és jobban biztosított . 

A harántvastagbél alatti , az alsó és felső bél fodor verőér (arte

ria mesenterica inferior et superior) rendszert össze kapcso ló ív 

alakú össze köttetés (arcu s Riolani) megtartása minden esetben 

fontos a vastagbél megfelelő vérellátásá nak biztos ítása m iatt. 

Az érrendszer ben jelentős egyé ni különbsége k lehetnek. A kü

lönböző ágak azo nban az ún . szél i ereke n (marginal arteries) 
keresztül egy mással kapcso latba n vanna k. A széli ága k megtar
tása bélegyes ítés készítésé nél nagyon fontos. 

A sz igma bél bélfodora (mesos igmo ideum) a benne futó erek

kel együt t a hátsó hasfalró l könnye n elemelhető anél kül, hogy 

a szigmabél vé rellátása sérülne. Ha a bal és középső vastagbé l 
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Bősze P 

ütőér (arteria colica sinistra és/vagy media) végütőér, ezek le
kötése a vérellátást jelentősen ronthatja , ame ly bélegyes ítés 

(anastomosis) elégte lenséget eredményezhet. 

A végbé l hátrafelé a keresztcsont, farkcsont és a végbélnyí lás
farkcso nt sza lagon (ligamentu m anococcyge um) kívü l kapcso
latban van a középső keresztcsonti erekkel (arteria et vena sac
ralis med ia) és a farkcson ti idegdúccal (gonglion coccyge um 
seu impar), mely a kétoldali szimpatikus törzs ívsze1ií találko
zásában , a fakcso nt előtt elhelyezkedő, párat lan dúc. A kereszt

csonthoz, a felső végbél (haemorrhoid alis superior) ereket ma
gában foglaló, Waldeyer-féle bőnye rögzíti. Ezektől kissé ki
felé a keresztcsont i idegfo nathoz (sacra lis plexus), a végbé l-
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emelő izomhoz, a szimpatiku s törzshöz és az oldalsó kereszt

csonti erekhez van közel. 

A végbé l elől , a Douglas-üreg hashártyájának áthajl ás alatt a 
hüvelyboltozatta l és a hátsó hüvelyfa llal van kapcsolatba n. 

A végbéltől kétolda lt a végbél melletti rések (spatium pararec
tale) találhatók . Ezek alatt pedig a középső végbél erek (arteria 
et vena haemorrhoidalis media) és a végbélhez menő autonom 
idegrostok helyezkednek el. A középső végbé l ereket körül
vevő kötőszöveti és izom rostok, va lamint idegek a ligamen
tum cardinalehoz hasonló , azzal összefüggés ben lévő szalagot 
hoznak létre, amelyet olda lsó végbé l szalagnak is nevez ünk. 
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