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BEVEZETÉS Bélkivezetésről, kiszájaztatásról akkor beszélünk, 
amikor a bél mütétileg készített szájadékon át a külvilágra nyí
lik (műtéti leg készített bélsipoly, bélstomák , stoma, anus 
praetematuralis). A vastagbél kivezetését colostomiának, a csí
pőbél hasfali szájaztatását ileostomiának , a szigmabélét pedig 
sigmoidostomiának nevezzük . Ha az éhbelet szájaztatjuk ki a 
hasfalon jejunostomia a helyes elnevezés. A gyomor kiszájaz
tatását pedig gastro tomiának hívjuk. 

A bélkivezetés történhet végleges céllal amikor a béltartalom 
végbélen keresztüli kiürítésének helyreállítása már nem lehet
séges, vagy átmeneti jelleggel , amikor a rendes székelés a ké
sőbbiekben visszaállítható . A műtétre sor kerűlhet tervezett 
vagy sürgősségi műtétként. 

A sebészek gyakorlatában legtöbb zör bélbeteg égek (bélgyul
ladá gmdélygyulladás , sérűlés, átfúródás átfúródás veszélye, 
Crohn-betegség, béldaganat stb.) képezik a mütét javallatát, és 
az esetek döntő többségében a szigmabél és a csípőbél kiv ze
tésre kerül sor. Az állandó bélkivezetések száma az elmúlt év
tizedekben fokozatosan csökken, mert a műtéti eljárások fino
mításával a végbél legalsó szakasza megmenthető, és ezért a 
bélbetegségek eseteiben is egyre gyakrabban állitható helyre a 
bélrendszer folytonossága, pl. ré zleges vastagbél-eltávolítást 
követő csípő-végbél vagy alsó vastagbél-végbé legye ítéssel 
(ileorectalis , illetve alsó colorectalis anastomosis) . Ezen beteg
ségek miatti bélkivezetések nem tartoznak a nőgyógyászati on
kológia körébe. 
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A női nemi szervek daganatainak kezelése során bélkivezetés
re akkor kerül sor, ha a daganat csak a végbél és/vagy szigma
bél eltávolítá ával lehetséges, pl. exenteráció alkalmáva l ki
újult daganatok eseteiben , vagy petefészekrák műtéteinél, ahol 
egyre gyakrabban kerül sor a szigmabél egy zakaszának eltá
volítására . Az utóbbi időben azonban az ún. alsó végbélegye í
tés műtéte ezen a területen is előtérbe kerűlt, aminek következ
tében az állandó bélkivezetés sok esetben elkerülhetővé vált. 
Fontos, hogy a végbél záró működése megfelelő legyen, mert 
elégtelen végbélzárás esetén a b teg rosszabb helyzetbe kerűl, 

mint a bélkivezetésnél. Általános gyakor lat volt, hogy az alsó 
bélegye íté eknél - mivel a műtét daganato területen történt -
tehermentesítő átmeneti bélkivezetést végeztünk. Az utóbbi 
időben erre is egyre k vésbé kerűl sor, és ezért az átmeneti bél
kivezetések száma is kevesebb. Ha a kiújult daganat a vastag
belet elzárja, és nem távolítható el, és ha a beteg nincs végső 
állapotban , a végleges bélkivezetést elvégezzük. Sokkal ritkáb
ban végzünk bélkivezetést sürgősségi műtétként bélelzáródás
nál vagy bé]varrat-elégtelenség miatt . A beleken belüli nyomás 
csökkentésére a nőgyógyászati daganatok műtétei során általá
ban kacskiszájaztatásra kerűl sor, egyéb kiszájaztatást, mint pl. 
un. gomblyuk kivezetést (,,blow-hole") csak elvétve készítünk. 
Tehermentesítő bélkivezetésre hüvely-végbél sipoly eseteiben 
i szükség lehet. Egy kiilönlege javallati kör, ami szorosan 
nem is tartozik a bélkivezetések fogalmába , a vizelet elvezeté
sek során készített álhólyag (vizelet conduit) kiszájaztatá a, 
amelyen kere ztül vizelet ürűl. rlyenkor rendszerint a csípőbél 
egy kirekesztett szaka zát szájaztatjuk ki . 

A kiszájaztotott bélnyilásnak nincs záró működé e, belőle a gá
zok és a béltartalom akarattól függetlenül ürül, ezért a nyílásra 
bélsártartó zacskót teszünk . A bélkivezetés mindig a hasfalon 
kere ztül történik, ahol a székletzsák jól elhelyezhető . A gáton 
elhelyezett nyílás gyakorlatilag nem keze lhető. Előfordul , 

hogy a bélsárűrűlés teljesen szabályos időközönként történik 
vagy szabályozható beöntések adásával , és állandó székletzsák 
viselésére nincs szükség. Erre főleg a szigmabé l vagy a leszál
ló vastagbél k:iszájaztatásánál van példa, mert bennük a béltar-
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tatom már fonnált, és ezért az ürítés beöntésekkel jobban sza
bályozható. A székletzsákot viselők é letminősége is javult az 
elmúlt évtizedben annak kö zönhetően hogy a zékletzacskót 
é tartozékait zövetbarát anyagokbó l készítik és sokkal jobb 
minő égben. 

Bizonyos é1telemben bélkivezetésnek tekinthető az ún. ,,tube 
ce otomy'', vagyi a vakbélnek (caecum) gumicsövön (Pezzer
katéter) keresztül történő kiürítése tehermentesítés , a tágult be
lek fe zülésének csökkentése céljából. Ennek az eljárásnak 
azonban sok hátránya van, a legjelentősebb hogy a gumicsö
vet a széklet előbb-utóbb elzárja, é ezért naponta mo ni kell. 
Az is előfordulhat, hogy a béltartalom a gumicső mellett is 
ürül. Ezt a műtétet ma már a sebészetben i ritkán, a nőgyógy

á zati onkológiai gyakorlatban nem végezziik. A női nemi szer
vek daganatainak ellátása során a vakbélnek Pezzer-katéter
rel történő tehermentesíté ére csak vizelet álhólyag (indiana
pouch) készítésénél kerül sor átmeneti jelleggel , azért, hogy 
megakadáJyozzuk a műtét után i napokban nagy mennyi égben 
terme lődő nyák felszaporodá át. A nyák kiürü lését átöblítések
kel segítjük elő . Ez inkább álhólyag tehennente ítésnek, mint 
bélkivezetésnek nevezhető . 

A bélszájadékok készítésének legfontosabb elemeit az 1. táblá
zatban foglaljuk ö sze. 

/ . táblázat. A bélszájadékok készítésének legfonto abb elemei 

A szájad ék helyének megfelelő kivá lasztá a 
- ez lehetőleg mindig a mütéi előtt tönénjen 

A bélrendszerből annyit mentsünk meg, amennyi t csak lehet 

A kivan1 bélszakasz ne álljon feszülés a latt 

A bél vérellátása legyen megfelelő 

A hasfali nyílá legyen elég tág, de ne túl tág 

VASTAGB11L-KISZÁJAZTATÁS A vastagbélnyílás készítésére a vas
tagbél különböző szaka zait haszná lhatjuk. Leggyakrabban a 
zigmabelet szájaztatjuk ki . Többen felvetették hogy a 

szigmabél kivezetése nem ajánlatos, ha az alsó bél fodor ütőeret 
(arteria mesenterica inferiort) lekötöttük , mert ilyenkor a vér
ellátá romolhat , és béle lhalás , szájadék-elégtelenség jöhet lét
re. Mi ezt nem tapaszt altuk , és zigmabélszájadékot az alsó 
bélfodor ütőér leköté e esetén is nyugodtan készittink. Kive
zethetjiik a leszálló vastagbelet is (de cenden colostomia) , ez 
azonban a leszálló vastagbél kötöttsége - rövid bélfodor - mi
att csak a bél felszabadítá a, a léphajlati szalagok átvágá a után 
tehetsége . A harántva stagbél (transversum colostomia) is jól 
haszná lható nyílás készíté ére . A felszá lló vastagbél azonban 
már nem előnyös, mert a vastagbélnek ezen a szakaszán jelen
tő vízfelszívódás van , és gyakoriak a bélmozgások . Ennek kö
vetkeztében a felszálló vastagbélen ké zített nyíláson át rend
szerint szabályta lan időközönként, híg béltartalom lökődik ki. 
Ezzel ellentétben a haránt- é főleg a leszálló vastagbél és 
szigmabél mozgásai ritkák, a béltarta lom itt inkább tárolódik, 
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már fonnált, és a béltartalom ürülése beöntésekke l általában 
szabályozható. 

A vastagbél-kiszájaztatá célja alapján megkülönböztetünk ún. 
nyomásc ökkentéses feszüléscsökkentő (dekompres ziós) é a 
béltartalmat telje en elvezető vastagbélnyílást (diverting 
colostomy). Az el őt legtöbb zör átmeneti mego ldásként, az 
utóbbit álta lában vég lege megoldá ként alkalmazzuk . A nyo
máscsökkentéses bélkivezetésekne k a tankönyvek 3 fonnáját 
különböztették meg: l) kacskiszájaztatás (kén1yílá os kiveze
té ), 2) gumicsöve kivezeté (tube cecostomy) é 3) ,,gomb
lyuk" (blow-hole) megnyitá . Az utóbbi kettő a béltartalmat 
teljesen nem vezeti el. A kacskiszájaztatásná l azonban más a 
helyzet. Hagyományosan készítve a kacskivezetés hozzávető

legesen 6 hétig , illetve amíg a hát ó bélfal nem tasakosodik ki 
annyira hogy a béltartalom az elvezető bél zakaszba is bejut, 
telje elvezeté t biztosít. Ha azonban a belet tartó hidat 10-12 

napig hagyjuk a bőrön a hát ó bél zakasz kiöblösödésével nem 
kell zárnolni, és ez a kiszájaztatá s is rendszerint telje elveze
tést biztosít. Nyomáscsökkentésre sokszor sürgős égi műtét

ként kerül sor, legtöbbször a belet be zűkítő, elzáró daganat 
miatt. Ilyenkor a bélfa l rendkívül nagy feszülés alatt állhat 
mert az elzáródás feletti bélben, nagy mennyiségben gázok és 
folyékony béltartalom gyülemlik fel. A nagy fesziilé alatt álló 
bél megnyitá a nagy mennyiségű béltartalom sugárszerű kilö
kődésével jár. Erre mindig gondolni kell. Gomblyuk megnyitá 
során csak néhány centimétere met zés ké zítünk a hasüreget 
nem tárjuk fel, az alapbeteg égről tehát nem tudunk tájékozód
ni . Gomblyuk megnyitásnál gyakori a bőrgyulladás, és a szá
jadék általában jelentősen előboltosul, amiért ez a műtét e ak 
ideiglenes megoldásként szolgál. 

A béltartalmat telje en elvezető kivezeté re általában akkor ke
rül or, ha a végbelet eltávolítjuk, vagy, ha a végbél, szigmabé l 
területén olyan bélelzáródá t vagy átfúródá t okozó daganat 
van, amely nem távolítható el. Szóba jön még minden olyan 
e etben, amikor végbél szigmabél alsó részén a bélfa l átereszt, 
és az azonnal nem látható el, pl. gyulladás, varrat-elégtelenség 
esetén , illetve, ha a végbélzárá elégte len, é nem gyógyítható. 

KACSKISZÁJAZTATÁS (LOO P COLOSTOMY) A nőgyógyá zatban ál
talában tebennentesíté céljából készítjük. Tehermentesítés 
történhet nyomáscsökkenté i céllal , ami.kor elzáródó belet te
hermente ítünk, okszor azért, hogy a beteget egy e etleges da
ganat-eltávolító műtétre megfelelő állapotba hozhassuk . Má -
kor az alsó bélszaka z van·atok biztosítása miatt tehennente ít
jük a műtött bél zakaszt. Régen ezt minden e etben elvégez
tük ma általában erre csak akkor kerül sor, ha a sebgyógyulást 
valami veszélyezteti. Veszélyeztető tényezők: nagy kiterjedé
sű esetleg többszörö bélösszeköttetés készítése , feszülés alatt 
álló varratok nem megfelelően előkészített bél, gyulladásos 
folyamatok, előzetes sugárkezelés bizonytalan vérellátás a 
bélegye ítéshez közel fekvő daganat. A tehennente ítő kiveze
tést célszerű minden olyan esetben felhelyezni , amikor a se
bész nincs teljesen meggyőződve a bélva1Tat biztonsága felől. 
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A kac kiszájaztatás készíté ére a bosszú bélfodorral rendelke 
ző jól mozgatható vastagbé l zakaszok a legalkalmasabbak. 
flyen a szigmabél és a harántvastagbél. Képezhetjük a leszálló 
vastagbélbő l i . Ilyenkor a leszálló vastagbelet egész hosszá
ban fel kell szabadítani rend zerint a léphajlatnál is. A legegy
szerűbb a szigmabél kacski zájaztatá . 

A BÉLSZÁJADÉK HELYÉNEK KIVÁIASZTÁSA A bélnyílás helyét a ha falon a 
műtét e l őtt kell kivá lasztan i és megjelölni. Ebben az ún. ,.bél-
zájadék- zaknővémek" (entero tomal therapist, sztómaterá

piás nővér) meghatározó zerepe van a kivezetés helyét általá
ban ő jelöli ki. A hely megvála ztásáná l a zsírelosztódást és 
egyéb alkati aját ágokat figyelembe kell vermi. Fontos, hogy 
a nyílás helyét úgy vá lasszuk meg, hogy a bélsártartó könnyen 
é megfelelően felhelyezhető legyen, testmozgásoknál ne moz
duljon el zoknya fehérnemű stb. viselését ne zavruja. Ennek 
érdekében célszerű ha a kiválasztott helyet a beteg álló, fekvő 
ülő és hajló helyzetében is el l enőrizzük, mert , pl. egy fekvő 
helyzetben megfel e l őnek tílnő te1ület álló helyzetben alkalmat 
lan lehet. Lehetőleg egy l O cm átmérőjü, kör alakú , sima , ránc
tói, mélyedéselctől és hegtől mente területet válasszunk. A 
szájadék ne legyen közel a hasműtét sebéhez. Ha a kacski zá
jaztatást a szigmabélből készítjük , a nyílás a köldöktől balra és 
lefelé, a csípőlapát felé , az egyenes hasizom külső széle mellé 
helyezzük . Ez a pont álta lában, de nem mindig a köldök és a 
csípőc ont közötti távolság közepén van. Vigyázni kell hogy a 
nyílás ne kerüljön köze l a csípőcsontboz, mert a bélsártartó 
zacskó nehezen helyezhető fel. Ugyancsak ezen a te,ületen he
lyezzük el a leszálló é a harántvastagbélből készített zá
jadékot is. A harántvastagbél szájaztatható a jobb egyenes has
izom felső ré zén keresztül a köldök felett, illetve a középvo
nalban, a műtéti metszésben is. A középvonalban elhelyezett 
nyílás nagy előnye, hogy a hasfal bőnyéje jól zárható a szá
jadék zárásakor pedig, ha a vastag belet a hasfalról leválasztva 
a hasüregbe akarjuk visszahelyezni a bélnyílás köL1L1yen eltá
volítható. Ennek ellenére ezt nem végezzük a hassebfertőződés 
ve zélye miatt. Tapa ztalatunk szerint az albason oldalt elhe
lyezett zájadék a legalkalmasabb. Ha az egyenes hasizmon 
keresztü l készítjük a nyílást , az teljes egészében az egyenes 
hasizom felett legyen. 

A KIVEZETENDÖ eászAJ<Asz ELÖKÉszírtsE A ki vezetendő bélkacsnak elég 
hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a bőmyíláson kere ztül fe
szülés mentesen kihúzható legyen. Ennek érdekében, szükség 
e etén a belet fel kell zabadítani , néha a máj és/vagy Jéphajlat 
szalagjainak átvágásával. A kiszájaztatandó bélkacs bélfodrán 
keresztü l, közvetlenül a bél zéle alatt, kis nyílást készítünk , 
amely rendszer int nem vérzik, lefogásokat nem igényel. A nyí
Iá 011 keresztül egy vékony gum icsövet vezetünk át, és a belet 
körülfogva ezt használjuk arra, hogy a hasfalon készített nyílá
son át a belet előhúzzuk. Ha a bélfodor zsíros, nagyon vastag, 
a két bélkacs közötti rést , néhány centiméter hosszan , lefogá
sok között , válasszuk ketté. Ez elősegíti a bélkacs kihúzását. A 
zsíruyúlványokat (appendices epiploicae) csak akkor kell eltá-
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volítani , ha túl nagyok , é zavarják a bél kihúzá át. Ha a ha
rántvastagbelet szájaztatjuk ki a kiválasztott terü leten a nagyc
sep le zt a magzati életben létrejött összetapadása mentén, egy 
darabon leválasztjuk a vastagbél ről, és a vastagbelet a negyc
seplesznek egy érmentes területén készített nyíláson áthúzzuk. 
Ez azért is e]őnyö me1i a cseplesz a bél körül a hasfalhoz ta
padhat és a nyílást a hasüreg felé elzárja. 

A HASFALI NYÍLÁS ELKÉSZITÉSE A hasfali nyí lást legjobb úgy készíteni 
hogy az előre beje lölt területen a hasfal bőrét egy fogóval 
megfogjuk, megemeljük, és a bőrön egy körülbelü l 3 cm át
mérőjíí , kör alakú nyílást ké zítűnk úgy, hogy a megemelt 
bőrt vízszintese n tartott szikével felszínesen levágjuk ( / . 
ábra']. A bőr alatti zsírszöveten tompán vagy élesen egy nyí
lást ejtünk a hasfal bőnyéjéig. A ha fali bőnyét kereszt irány 
ban átvágjuk (1. ábra) és megnyitjuk a basbártyát , vagy csak 
egyszen1en egy szikével át zúrjuk. Ujjal megtágítva olyan 
nagy nyílást készítsünk hogy azon két ujjunk kényelmesen 

a 

b 

d 

átférjen (1. ábra) . A vér
zést gondosan csillapít-
juk . 

A BÉLKACS ELÖHÚZÁSA ÉS KIVAR

RÁSA A gumicső segítségé
ve l a bélkacsot a nyíláson 
keresztül a hasfal elé húz
zuk úgy, hogy az legalább 

1. ábra. A kacskiszájaztatás ké

szítése. a. A bőrt egy fogóval 

megfogjuk, megemeljük, és a bő

rön egy körülbelül 3 cm átmérő

jű, kör alakú nyílást készítünk 

úgy, hogy b. a megemelt bőn 

vízszintesen tartott szikével fel

színesen levágjuk. A bőr alatti 

zsírszöveten tompán vagy éle en 

egy nyílást ejtünk a hasfal 

bőnyéjéig. e. A hasfali bőnyér ke-

reszt irányban átvágjuk, és meg

nyitjuk a basbártyát, vagy csak egyszeriíen egy szikével átszúrjuk. d. Ujjal 

megtágítva olyan nagy nyílást készítsünk, hogy azon két ujjunk kényelmesen 
átférjen. 
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kétujjnyival a hasfa l szintje fe lett legyen. Ügye ljünk. arra, hogy 
sem a bél, em a bélfodor oe álljon fe zü lé alatt, és ne csava
rodjon meg, mert ez a vére llátást nagyon rontja. 

Több zerző java olja hogy miután a belet a hasfa l elé húztuk , 
a ha fali bőnyét (fascia) a bél mellett varrjuk össze. Vigyázni 
kell azonban, hogy ez ne legyen túl szoros, mert ronthatja a 
vérellátást illetve nehezítheti a béltartalom kiürülé ét. Helyes , 

a 

b 

2. ábra. Kacski zájaztatás. a. Jól lát- _ 

ható a hasfalon áthúzon bélkac . 

Megfigyelhető , hogy em a bél, sem 

a bélfodor ninc megc avarodva. A 

két zár között készített kis nyíláson 

átvezetett alátét a bőrön fekszik, és 

tanja a bélkac ot. b. A belet elektro• 

nm késsel, a hosszanti izomköteg 

{tenia coli) mentén óvato an meg

e 

nyitjuk. A nyílás ho sza általában 2-3 cm. A megnyitásnál ügyelni kell arra, 

hogy a mellső és hát ·ó bélfal nagyon közel feküdhet egymáshoz, é így a bél

fal árvágá a során a hátsó falba is belevághatunk. Ezt minden esetben fontos el

kerülni. e. A bőrhöz kivam szájadék. Jól látható az oda és az e l vezető szár i . 
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ha a varratokat úgy te szűk be, hogy a bőnye és a bél közé a 
mutatóujjunk kényelmesen beférjen. Má ok csak akkor tesz
nek be egy-egy bőnye öltést, ha azon a bél mellett tátongó nyí
Iá van. Magunk is ezt a módszert követjük. A belet nem varr
juk a hasfali bőnyébez. 

A gumicsövet egy rögzítő alátéttel helyettesítjük, ame ly a bő
rön fekszik, és tartja a bélkacsot (2. ábra). Ha bőmyílás túl 
nagy, azt néhány öltésse l zűkítjük. Ezután zárjuk a hasfalat , a 
ebet bekötjük, majd a belet óvatosan elektromos ké sel meg

nyitjuk vigyázva hogy a sebet a béltartalom ne szennyezze . Ha 
a seb zennyeződik, fertőtlenítő oldatta l mos uk ki. A belet leg
helyesebb a hosszan ti izomköteg (tenia coli) mentén megnyit
ni (2 .ábra). Ügye lni kell arra, hogy a mellső és hát ó bélfal 
nagyon közel feküdhe t egymáshoz és így a bél megnyitá a 
során a hátsó falba is belevághatunk. Ezt minden esetben fon
to elkerülni. Ha mégis előfordu l a hátsó falat gondo vérzé -
csi llapítás után csomó OOO-ás felszívó dó öltéssel zárjuk. A 
bélen készített nyílás akkora legyen, hogy a felső és alsó bél
szakaszt is jó l Iá uk ujjunkat mindegyikbe kénye lme en be 
tudjuk vezetni de ne érjen a hasseb zéléig, mert a bélszélek 
kivaJTása nem oldható meg megfelelően. A nyílás hossza álta
lában 2-3 cm. Végül a bél szé lét és a bőrt csomós felszívódó 
öltésekke l egye ítjük (2. ábra). Az öltések során a bélfalat 
nem kell fel zedni úgy, mint az egynyí lású kiszájaztatá nál. A 
bél é a bőr szélébe öltünk, mindkettőt teljes egészében átölt
jük . Majd az egész nyílásra ráhelyezzük a bél ártartó zsáko t. 
Ennek felbelyezé éné l arra kell figye lni, hogy a z ák nyílása , 
ame ly tetszés szerint alakít ható, a kivarrt belet teljesen ma
gába foglalja, és légmentesen zárjo n. A rögzítő nidacska a 
zsák nyílá án belül van. 

MÜTIT UTÁNI FELÜGYELET A műtét utáni napokban nyitott bél árt.artó 
zsáko t helyezünk a szájadékra. A beteg a székletz ákot zükség 
szerint üríti. Célszerű, ha az első héten 3 naponként az egész 
bél ártartó zereléket kicseréljü k. A nyílás körüli bőr tisztítása 
szárazo n tartása al apvetően fontos . A tartó alátétet a műtétet 

követően 10-p nappal eltávolítjuk. A mütétet követő napon a 
beteg csak folyadékot fogya zt é infúziókat kap, a második 
napon már pépe ételt ebet, és enyhe hashajtást alkalmazunk 
infúziók adása mellett (pl. 3x I amp. Ceruca l infúzióban). A pé
pe ételek adását é az enyhe ha hajtá t addig folytatjuk, amíg 
a megfele lő zék letürítés megindul. A zéklet beindu lásáva l ál
talában 3-4 napot várunk ame ly alatt a betegnek rendszerint 
már van zéklete. Ha nincs , beönté t adunk. A bélnyíláson ke
resztül a fel ső bélszakaszba beöntés nyugodtan adható, c upán 
arra kell vigyázn i, hogy a seb ne sérüljön. Ennek elkerü lé ére 
a műtét utáni el ő napokban amikor a seb még friss , és a bél 
még nem tapadt ki, a beöntést a l egegyszerűbb Foley-katéter
rel adni, melyet hozzávetőlegesen 20 cm mé lyen vezetünk a 
bélbe, és rajta kere ztül 200-300 ml élettani sóo ldatot jut tatu11k 
a fe l ső bélszaka zba, általában két részletben. A bélszakaszba 
vezetett katéter sokszor a beszáradt bél árba ütközik, és tovább 
nem dugható . A beöntő zacskó haszná latára csak később kerü l 
sor és erre helyes a beteget is megtanítani . A bélkivezetés a be-
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teg életvitelét alapvetően megváltoztatja, lelkjleg i érinti, 
ezért ezek a betegek általában lelki támogatást i igényelnek. 

A KACSKJSZÁJAZTATÁS ZÁRÁSA Az ideiglenesen felhelyezett kacs
kiszájaztatá zárá a előtt arról kell meggyőződni, hogy a nyílás 
alatti bélszakasz és a végbél záróműködés megfelelő-e. Ha a 
végbél záróműködése nem megfelelő, és nem állítható helyre, 
a beteg a székletet nem tudja tartani (analis incontinencia). 
Ilyenkor tulajdonképpen egy „gáton lévő szájadék" keletkezik , 
amely nem kezelhető, és a beteg sokkal rosszabb helyzetbe ke
rül. A végbél záróképességének vizsgálata a bélnyílás zárása 
előtt tehát elengedhetetlenül fontos. A zárómüködé vizsgálata 
történhet nyomásmérővel, electromyographiával stb. A gya
korlatban azonban elegendő, ha egy fél literes beöntést adunk. 
Ha a beteg a folyadékot tudja tartani, amíg kisétál a mosdóba , 
é azt akaratlago an ki tudja üríteni , a végbél záróképessége 
megfele lőnek tekinthető. Egyes szerzők az alsó bélszakasz és a 
bélö szekötteté épségének (bélvarratok tartásának) megállapí
tására kontra ztanyagos röntgenvizsgálat elvégzését javasol 
ják, magunk inkább végbéltükrözéssel (colonoscopia) ellen
őrizzük a bélvarratokat. A tehermentesítő kacskivezetést általá
ban 2-4 hónappa l a műtét után zárjuk. 

A bélszájadék zárásánál ugyanolyan gondossággal kell eljárni, 
mint egy bélösszeköttetés készítésénél. Nem megfelelő zárás 
súlyos szövődményeket eredményezhet. Az irodalmi adatok 
magas szövődményi arányokról számolnak be. Megfelelő zárás 
mellett azonban jelentős szövődméimyel nem kell számolni. 

A zárás hagyományosan azzal kezdjük, hogy a szájadék körül 
körkörös metszést ejtünk, amely egy keskeny bőrszélt i ma
gában foglal. Ha a zájadék a középvona lban helyezkedik el, 
a középvonalban a bőmyílás felett é alatt ki egítő metszést 
ejthetünk. A körkörös metszésnek megfelelően a nyílást mé
lyítve, a bél széle mellett áthatolunk a hasfalon és bejutunk a 
ha üregbe . A hasfalró l a va tagbelet és a csepleszt leválaszt
juk. A vastagbelet a ha fal elé húzzuk, a bél szélét megtisztít
juk úgy, hogy a rátapadt csepleszt és bőrszélt eltávolítjuk. Ez
után a mellső bélfalat zárjuk. Ez történhet varrógéppel vagy 
kézi varrattal. Ha a bélfal széle érült, gyulladt stb., vagyis ha 
nem biztos, hogy a záró varratok tartani fognak, helyesebb a 
bél egy zakaszát kivágni, és egy új bélö szeköttetést, általá
ban vég a véghez csatlakoztatást készíteni. Az egyesített belet 
a hasüregbe helyezzük és a hasfali ebet zárjuk. Gondos vér
zéscsillapítás szükséges , és győződjünk meg arról hogy más 
bélszakasz nem sérült-e. Egyes szerzőkjava oiják, hogy a bőrt 
a sebfertőződé veszélye miatt másodlagos varratokkal zá1juk. 

Saját gyakorlatunkban egyszerübb módszert alkalmazunk . A 
bőrt és a hasfali bőnyét a fentiek zerint megnyitjuk. de a has
hártyát nem, azt hagyjuk a bélhez tapadva. Ezáltal a hasüreg le
zárva marad, a hasüregbe nem jutunk be. A bélsebzést körbe
vágjuk, amellyel egyúttal a bőrszélt i eltávolítjuk, a sebszéle
ket felfri sitjük. Ha erő vérzés van, azt csillapítjuk. A bélfalat 
csomós vagy tovafutó öltésekkel záijuk , vigyázva , hogy a belet 
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hossztengely ére merőlegesen zárjuk. A lezá1i bél felett a bő
nyét összevarrjuk. A bélnek a kivarrt szakasza tehát a ha hár
tya és a ha fali bőnye között van. A hasfali sebet fertőtlenítő ol
dattal átmossuk , majd drén behelyezése után a bőrt zá1juk. 

GOMBLY UK MEGNYITÁS (BLOW-HO LE CO LOSTOMIA) A mütétre a 
nőgyógyászati daganatok ellátása során rendkívül ritkán kerül 
or, ezért csak vázlato an ismertetjük . Lényege , hogy a hasüre

get teljes feltárással nem nyitjuk meg, csak a nagyon tágult bél
fal - legtöbb zör a harántva tagbél - felett vágjuk át a hasfalat 
4-6 cm hosszan. A nagymértékb en tágult bél általában nekifek
szik a hasfa lnak, és így könnyű megtalálni. A bélfalat csomós, 
fel zívódó öltésekkel a hasbártyához varrjuk. A bélgázokat tű
vel. kiengedjük a bélfal feszü lés csökkentése céljából. Még a 
megnyitás előtt, egy má oruk vaiTat ort i készítünk, mely a 
bélfalat és a hasfali bőnyét foglalja magában. Vigyázni kell, 
hogy az öltéseket az első és második varratsomál i mindig a 
bél falában vezessük , azt teljesen ne öltsük át. A belet megnyit
juk és a bélszélt a bőrrel csomós öltésekkel összevarrjuk a fen
tiekben ismertetettek szerint. 

VÉGKISZÁJAZTATÁS (END COLOSTOMY) A végkiszájaztatás vagy 
más néven egynyílásos kivezetés biztonságos és a legegysze
rűbb. A kivezetendő belet teljesen átvágjuk, a fel ő szakaszt 
szájaztatjuk, az alsót pedig zárjuk, é a hasüregbe visszahe
lyezzük (Hmtmann -mütét). Az alsó bélszakaszban mindig ter
melőruk nyák, amely a végbélen keresztül kiü1ül. 

A végkiszájaztatás készítésére is a bosszú bélfodorral rendel
kező jól mozgatható vastagbél szakaszok a legalkalmasabbak. 
Készíthetjük a szigmabélből, a harántvastagbélből és a leszál
ló vastagbélből i , ha az megfe l elően felszabadítható. A sebé
szek körében általánosan elfogadott, hogy harántvastagbél 
kiszájaztatása esetén, a harántvastag bél kezdeti szaka zát hasz
nálják é a kivezető nyílást a jobb oldali egyenes hasizo1ma te
szik a köldök felé. Saját megfigyeléseink szerint a harántvas
tagbél bal oldali szaka za is jól felhasználható. A nyílást a 
szigmabél nyílással megegyező helyre tesszük, mert a kiveze
tő nyílás ezen a terü leten jobban kezelhető. 

Végleges bélkivezetéshe z a betegséghez legközelebb eső de 
már ép, felhasználható bélszakasz! válassZllk, mert a vastagbél 
működéséből így őrizhetünk meg a legtöbbet . Általáno sza
bály, hogy a végleges vastagbél-kivezetést, a betegségtől füg
gően, a vastagbé l lehető legalsóbb ré zén készítsük, a vastag
bélmüködé lehető legjobb megőrzése végett. Ez a szempont 
azonban nem kockáztathatja a szájadék biztonságát. 

A BÉLSZÁJADÉK HELYÉNEK KIVÁLASZTÁSA A végkiszájaztatá nyílását a 
kacskiszájaztatás ismertetett szempontok szerint a műtét előtt 
válasszuk ki és jelöljük meg. 

A KJVEZETENDŐ BÉLSZAKASZ ELŐKÉSZiTÉSE Megfelelő hosszú jó l mozgat
ható bélszakas z a végkiszájaztatás esetében is szükséges. En
nek érdekében szükség esetén a vastagbelet fel kell szabadíta-
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ni adott esetben a léphajlat felszabadítása i szükséges. A 

kiszájaztatandó va tagbelet két lefogá vagy varrógép segítsé

géve l készített két záró varra t or közö tt átvágjuk. Elő tte azon

ban a bé l fodrot meghasítjuk, átvágjuk, gondosan ügye lve arra, 

hogy a ki zájazta tandó bélszakas z vérellátását ne károsíts uk. 

A jó vére llátás biztosítása a ikeres bél kivezetés záloga. 

a 

e 
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3. ábra. A végk.i zájaz

tatá ké zítése. a. A nyí

Iá on keresztül áthúzott 

lezárt bél zakasz vége a 

bőr fel zine felett leg

alább 3 cm-rel legyen. A 

bél végérő l az esetlege 

varratsort le11ágjuk. b. A 

bőrt és a belet úgy varr

juk össze hogy az öltést 

először átvezetjük a bő

rön, majd a bél zélétő l 

körülbelül 2 cm-re fel

színesen a bélfalba öl

tünk, é csak ezután ve

zetjük át az ölté t a bél 

szélén. Egyesek a has

hártyához is rögzítik a 

belet, ami nem feltétle

nül sz(ík éges. e. A bőr

höz kivam szájadék. 

A HASFALI NYÍLÁS ELKÉSZITÉSE, A BÉLKACS ELŐHÚZÁSA ÉS KIVARRÁSA A hasfali 

nyí lását ugyanúgy készítjük , mint a kacskiszájaztatás eseté

ben. A nyíláson keresztül a lezárt bélvégződést előhúzzuk úgy, 

hogy a lezárt bé lszakasz vége a bőr felszíne felett legalább 3 

cm-rel legye n (3. ábra). Ha a nyílás a hasfal o ldalán van, a 

hasüregben a vastagbél és a ba lvastagbé l melletti árok közötti 

rést néhány ö lté el zárjuk, azért , bogy a be lsősérv képződését 

elkerüljük. Ezután a hasfa li bőnyét a kacskiszája ztatásnál i -

merte ttek szerint látj uk el. Az előhúzott bé l végéről az esetle

ge varratsort levágjuk . Ha a vérellátás megfelelő a metszés 

vonalban vérzés látható. Erős vérzést csi llapítani kell, megint 

vigyázva hogy a vérellátást ne rontsuk . Egyesek a vastagbe 

let egy -két biztosító öltéssel a ha fal bőnyéjéhez i hozzávatT

ják. Ezt mi nem csiná ljuk . Végezetül a bél zélt és a bő1t, 

mindkettőt teljesen átöltve egyeztetjük csomós vicríl öltések 

k l. Cé lszerű, ha a bél végződést kissé kifordítjuk , úgy , hogy a 

bőr felszíne fe lé eme lkedjen. Ezt úgy érjük el, hogy az ölté-

ünket először átvezetjük a bőrön, majd a bé l zélétől körülbe

lül 2 cm-re fel zínesen a bél falba öltünk, és csak ezután vezet

jük át az ölté t a bél szélén (3. ábra). A bélvégződés kifordí

tása é kiemelése köm1yebbé teszi a bélsártartó zacskó fel

he lyezését, és ilyen megoldás mellett a zövődmények is rit

kábbak. 

Ha a végk iszájaztatás a középvo nalban tfüténik - mi nem vé

gezzük - a bélfodor hasfalhoz történő varrá a nem zük éges. 

A bélkivezetés a ha metszés vonalában történje n, a nyílás zá

rá át pedig a hasfa l zárásáva l egyidejűleg végezzük. Ilyenkor a 

hasfalat záró tovafutó varrat mellett , a szájadék fel ő é alsó 

végéné l egy -két csomós öltést is tegyünk a szájadék melletti 

sérvképződés megelőzésére. A mütét után felhelyezzük a bél

sártartó zsáko t a kacskiszájaztatás ismertetettek szerint. 

Készíthetjük a nyílást és a bél kiszájaztatásá t varrógéppe l is. A 

szerzőknek ebben nincs tapaszta latuk. Az eredmények nem 

jo bbak . Kö ltséges. 

MŰTÉT UTÁNI FELÜGYELET A műtét utáni napokon a kacskiszájaz 

tatásná l leírtak szerint járunk el. Fo lyadékvesztés, elektrolit za

var előfordu l hat, különö en, ha nagyobb bélszakasz került el

távolításra. Erre a ké őbbiekben is figyel mmel kell lenn i. 

A VÉGKJSl.ÁJl>ZfATÁS ZÁRÁSA Tekintettel arra , hogy a végkiszájaztatást 

általában véglege megoldá ské nt készítjük, zárására ritkán ke

rül sor. Ennek ellenére szóba jöhet, pl. petefészek.rákos betegek 

esetén , ha a beteg a gyógyszere keze lés után daganatmentes 

nek tűnik . A zárásnál a hasat meg kell nyitni , egyrészt azért, 

hogy alaposan átnézzük, másrészt me1t bélö szeköttetést kell 

készíteni, ami nem mindig könnyű. A kiveze tett bél úgy szaba

dítjuk fi 1, mint a kasckivezetésné l. A bél végét a bőr zélle l 

együtt levágjuk , a sebet felfris ítjük. Az összenövések oldása 

után az alsó végbélcsonko t felkeressük. Rövid csonk esetén 

elősegíthetjük a csonk megtalá lását azzal, hogy abba a végbé l

nyíláson keresztül egy befogott törlést feldugunk vagy magát 

Nőgyógyászati Onkológia 2001: 6:147- 156 



a körvarrógépet vezetjük fel. A két bélvéget lehetőleg bélvar
rógéppel összevanjuk. 

VÉKONYBÉL KIVEZETÉS Legtöbb zör a csípőbél alsó szaka zának 
kivezetésére keriil or, de ki zájaztathatunk sokka l magasab
ban fekvő bélszakaszt is. Nagyon ritkán végezzük, a nőgyó
gyászati gyakorlat ban bélvanat-elégtelenség esetén kényszerii
lünk rá. A szájadék gondozása a híg béltartalom miatt nagyon 
körülménye , a beteg életét megke erítheti. Egy külön java lla
ti kör, a fentebb már említett , vize let álhólyagok kivezeté ének 
kérdé e mely nem képez i jelen dolgozat témáját. 

A szájadék helyének kiválasztása itt i meghatározó . A nyílás 
legtöbbször az alhas jobb oldalára vagy a köldök mellé kerül. 
Kivitelezése megegyezik a vastagbélnél alkalmazandó eljá
rás al, azzal a különbségge l, hogy vékonybél-szájadék e etén 
a bél szélét magasabbra emeljük . Ez azé1i fontos , mert a bél
tartalom a vékonybé lben híg, é így kevésbé éri a bőrt, jobban 
terelhető a bél ártartó zacskóba. Emiatt a hasfali nyíláson a 
vékonybélnek egy hosszabb szakaszát kell előhúzni a bél a 
bőr szintje fe lett 4-5 cm hosszú legyen (3. ábra). A belet a 
bőrhöz varrjuk úgy, hogy OOO-ás felszívódó varrattal e lőször a 
bő11 öltjük át majd közvetlenül a bőrfelszín felett a bélfalba 
öltünk , vigyázva , hogy azt ne öltsük át, és végül a bél szélét 
kívülrő l befe lé átöltjük és a fonalat megcsomózzuk. Hasonló 
ölté kke l a belet körkörösen a bőrhöz varrjuk. A bél szájadék , 
ilyenkor „rózsabimbó "-szerüen kifordu l. A bél zájadék meg
fel elő vérellátá elengedhetetlenül fonto , valamint az is, hogy 
a bél ne legyen feszülé alatt . ziikség esetén a vékonybelet i 
fel kell szabadítani. Saját gyakorlatunkban a vékonybél-ki zá
jazta tásná l is kacskiveze tést végzünk. Ha a megfe lelő vére llá
tás nem biztos , a sebészek az ún. Turnbull vagy J-kac -ki
szájaztatá t végz ik. Ennek orán a bélnek nem a lezárt végét 
vezetik ki, hanem a vég előtt 5-6 centiméte1Te lévő bélka
csot szájaztatják ki a vastagbélnél ismertetettek szerint (3. áb
ra). Az eljárás különösen kövérek.né! lehet szerencsés , mert 
ilyenkor a bélszakasz bélfodra károsodhat , ami óhatatlanul 
rontja a kivanandó bél vérellátását. 

SZÖVŐDMÉNYEK A bélkivezeté ek szövődményei súlyosak le
hetnek és megnyomor íthatják a beteg életét. Egy részük min
den bélkivezetés e etében előfordulhat, ezeket nevezzük általá
nos szövődményeknek , mások csak egyfajta bélszájadékkal tár
sulnak. Megkülönböztetünk működés i zavarokat , amelyeket 
nem lehet mege lőzni , és olyan zövődményeket, amelyek in
kább műtéti hiba következményei . A bélkivezetéssel ös zefüg
gő panaszok azonban nem szükség zerűen szövődmények 

hátte1iikben a dagana t kiújulása is állhat. ElTe különösen ak
kor kell gondolni , ha bizonyo tünetek pl. görcsök hasmenés , 
vérzés stb., tartósan fennállnak . A panaszok egy része alapve 
tően nem a zájadékka l, hanem a bé l egy részének eltávolítá
sáva l van ö zefüggésben. Ebbő l a szempontbó l meghatáro zó, 
hogy melyik bélszakaszt vezetjük ki. A vastagbé l jobb oldali 
részében jelentős vízfelszívódá történik , és gyakor iak a bél
mozgá ok is. Itt a béltartalom még elég fo lyékony. A bal ol-
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dali rész már inkább a bélsár táro lására zolgá l bélmozgás el
vétve fordul elő . 

A kivezetett bél a műtét után napokig , hetekig duzzadt , vize
nyős lehet. Ez nem tekinthető szövődménynek, rend zerint 
magától megoldódik . 

A szövődmények leggyakoribb oka a nyílás helyének rossz 
megválasztása. Ezze l függ össze az általános, alábbiakban fel-
orolt , szövődmények döntő többsége . A rosszul elhelyezett 

nyílásra a zéklettartó nem helyezhető fel megfelelően, nem 
zár légmentesen , és nem fedi a bőrt . Az ürülő béltartalom ki
folyhat , amely lehetetlenné teheti , hogy a beteg tevékeny éle
tet é~en . Ezért sem lehet eléggé hangsúlyozni , hogy a zövőd

mények megelőzése szempontjából alapvetően fontos hogy a 
szájadék helyét körü ltekintően válasszuk meg, azt minden 
esetben a műtét előtt jelöljük. ki. 

HASMENÉS, SZORULÁS Híg béltartalom ürülés esetén egyidejű ét
rendi megszorítások hasmené elleni kezelés folyadék é 
elekn·olit pótlás szükséges . Előfordulhat hogy hasmenése é 
zorulá o időszak.aszok váltják egymást amelynek oka étke

zési szokásokban alkati tulajdonságokban , időközönkénti 

gyulladásokban keresendő. A széklet beszáradása elzárhatja a 
belet. Ilyenkor olajos éte lek fogya ztá ával , melegvi ze beön
téssel és enyhe hashajtók adásával segíthetünk. 

BŐRGYULLADÁS A nyílás körü.li bőr gyulladása , kimaródá a leg
többször a bélkivezetés helyének rossz megvála ztá a miatt 
keletkezik. Különösen gyakori a vékonybél vagy a va tagbél 
felsőbb szakaszainak kivezetése során , amikor a béltarta lom 
híg, és fehérjeo ldó enzimeket tartalmaz. Érzékeny bőr esetében 
a bélsártartó lapja is okozhat bőrgyulladá t (ún. ,,érintkezé e " 
bőrgyulladás), és előfordulhat a bőrtü zők gyul ladása (folli
culit is) is. A bőr-bél ta lálkozásánál bőrhó lyago odá (pseu
doepitleliomatosu hyperp lasia) keletkezhet , amelynek oka a 
béltartalom és a nyák taitós izgató hatása . Ilyen e etekben a 
bőr n m csak felhólyagosodik , hanem vöröses lesz és megvas
tagod ik. A bőr kimaródás helyi keze lésse l bőrvédő kenőcsök 
alkalmazásáva l gyógyítható . 

BÉLFALELHALÁS A bélfal elha lása a ros z vérellátás következm, -
nye. éhány nappal a műtét után jelentkezik . Ha a kivezetett 
bél elszíneződik, megfekete dik, elbai. azonnal meg kell állapí
tani, hogy az elhalás milyen mély égig terjed . Ehhez alka lma
sint a bél üregébe vezetett világ ító e zközre van zükség. Ha az 
elhalás a hasfa li bőnye felet1i béLszaka zt érinti , azonna li be
avatkozás nem szükséges , mert az elhalt bélszél rendszerint le
l ökődik, vagy leválasztható. Ilyen esetekben később szűkület 
jöhet létre . Ha az elha lás a bőnye alá i terjed , azonnali ha -
metszés végzendő a ha hártyagyu lladás megelőzé e miatt. A 
belet rend zerint újra ki kell zájaztatni . 

BÉLVISSZAHÚZÓDÁS A bél visszahúzódása (retractio) szintén a 
műtét utáni első napokban jelentkezik. Oka az hogy a kiveze-
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tett bélszakaszt nem rögzítettük megfelelően a hasfalboz illet
ve a bőrhöz, vagy az, hogy a bélfodrot nem sza badítottuk fel 
eléggé, és az vissza húzza a belet. Ha a visszahúzódás a hasfal 
bőnyéje alá terjed, a hasat azonnal nyis uk meg, mert béltarta
lom kerülhet a hasüregbe. Ha csak a bőnye feletti bélfal húzó
dik vissza, beavatkozá nem szükséges. Sajno a székJettartó 
ezekben az esetekben általában nem helyezhető fe l megfelelő
en, ami a béltartalom kifolyá át eredményezheti annak minden 

kelleme tlen égéve l. 

SZŰKÜLET A bélnyílás szűkü lete (strictura) ritka és késői szö
vődmény. Oka a bél nyálkahá1tyájának a műtét utáni napokban 
fellépő gyu lladása (seros itis). Régebben , amikor még a kihe
lyezett belet nem azonna l nyitottuk meg, gyakoribb volt. A 
szííkü let és a szűkü lethez vezető bélfalgyulladás megelőzése 

szempontjábó l a l apvető hogy a belet a kivezetéskor azonnal 
nyis uk meg, és rögtön varrjuk a bőrhöz ame lynek orán a bél
fal minden rétegét öltsük át. A bélvégződés kifordítá áva l 
256 ... ábra) csökkenthetjük a szükü let kia laku lásának vesz· -
lyét. Mint em lítettük , keletkezhet bélfal elhalást követően. 

Ilyenkor ugyanis a bél és a bőrszél eltávolodik egymá tói és a 
bél nyálkahártyájának gyu lladása alakul ki. A kialakult szűkü
let csak sebészi leg gyógyítható, tágítás általában eredményte
len. A beszűkült részt ki kell vágni, és a bél é bőrszéleket új 
ra kell egye íteni . 

SZÁJADÉK MELLffil SÉRV A szájadék mellett i sérvképződés (para 
co lostom iás hemia) nem ritka, általában akkor fordul elő, ha a 
ha fali bőnyét a bél körül nem zárjuk megfelelően, de kelet
kezhet akkor is, ha a kivezetés megfelelően történt. A ha fal 
ilyen esetekben rendszerint nem vékonyodik el, a sérv a hasfal 
tasakképződé éből ered . Leggyakra bban a hasfal bal alsó ré
szén elhelyezett szájadékokná l fordul elő . Ha panaszokat okoz, 
leghelye ebb, ha a szája dékot áthe lyezzük a középvonalba, 
mely, ha nincsenek kiterjedt összenövések , a ha üreg megnyi
tása nélkül i lehetséges. Kiterjedt összenövé ek mellett már 
sokka l nehezebb a helyzet néha nem is lehetséges . A szája
dékot körbevágjuk , és a középvona lban készített nyílásba 
tesszük át. A sérv megszüntetését célzó műtéti megoldások 
gyakran sikerte lenek. 

BÉLKITÜREMKEDÉS A hasfali bőnye nem megfelelő zár:á a a bél 
előboltosu l ását (pro lapsus) is eredményez heti. em ritka a bél
k.itüremkedés olyan esetekben amikor a nagy fe zülé alatt ál
ló harántvastagbélen vagy kitágu lt vizenyős falú bélen készí
tünk nyí lást. Amikor a bél vi szanyeri eredeti nagyságát , a has
fali nyílás vi zonyítottan tág marad . Kezelése nem könnyű. Ha 
az alapbetegség gyógyítása lehetsége , bélös zekötte tés (ana s
tomosis) készítése java olt. Ha a kacskiszájaztatás bolto ul e l ő, 

a kacsból vég-ki zájaztatá t készítsünk. Ha a végki zájaztatás 
bo ltosul elő, a felesleges részt vágjuk le, és a szájadékot sebé
szileg állítsuk helyre . 

BÉLÁTFÚRÓDÁS A szájadék felett i bélszakasz kilyukadása (per 
foráció) álta lában azonna li hasműtétet igényel. A szájadékot 
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sebészileg helyre kell állítani a hasüreget pedig megfelelöen 
drénezni. Antibiotikumok adása elengedhetet len. Ha a bélen 
keletkezett nyílás kicsi , é rajta csak gázok távoznak antibio
tikumok adása é a váladék helyi elvezetése elegendő lehet. 
Oka legtöbbször beönté okozta ériilé . 

EGYÉB SZÖVŐDMÉNYEK Tá lyogképzödés, bélelzáródás , ipoly
képződés viszony lag ritka. 

GYÓGYSZERELÉSI MEGGONDOLÁSOK Nem tekinthető szövőd

ménynek , de minden ese tben gondo lni kell arra , hogy, ha a 
vastagbélből sokat távo lítottunk el, vagy i , ha a megmaradt 
bélszakasz rövid , a gyógyszerek nem teljesen zívódnak fe l, és 
a bélnyílá 011 kere ztül füiilve izgató hatást váltanak ki. Ennek 
a gyógyszerek mennyiségének meghatározása miatt i jelentő
sége van . Hashajtók é vízhajtók adásáná l is ok zavar kelet

kezhet. 

A SZÁJADÉK GONDOZÁSA A bélszájadék-szaknővér szerepe a 
bélnyílások gondozá ában is meghatározó. Nem c ak elvégzi a 
szükséges teendőket, de a beteget is megtanítja , é lelkileg i 
támogatja. 

A kivezetett bélszakaszbó l_ ürülő béltartalmat a „bélsártartó 
zacskóban " fogjuk fel (25/ .. hiányzik .. ábra). Ennek két fajtája 
ismerete a nyitott é a zán. Az előzőt általában a műtét utáni 
napokban ha ználj uk, vagy olyankor am ikor a széklet híg 
(ha menés , magasabb bélszaka z kiszájaztatása) , és ezért a 

zacskót okszor kellene cseré lni. A híg szék let kiengedésével a 
bőr kimaródása is csökkenthető. A zárt bélsártartó zacskó lehet 
egyrészes és kétrészes . A kétrés zesoek van egy alaplapja 
amely a bélnyílás körü li bőrön tapad, a nyílást légme nte en le
zá1ja. A bélsártartó zacskó az alaplap ra csatlakozik, arról kön
nyen levehető. Az egyrészes nél az alaplap és a zacskó együtt 
van, a kettő nem választható el. Az alaplapot csak akkor tudjuk 

megfelelően felhe lyezni ha ima ráncoktól mélyedésektől 

mentes bőrfelületre tesszük , ame lyen a beteg mozgá akor em 
mozdul el. Az alaplapot 3 naponkén t illetve egyrészes zacskó 
e etén naponta kell cserélni . Az alaplap öntapadó. Elősegíthet
jük az alaplap zárását krémek használatával , amely egyútta l a 
bőrt is védi , megakadályozza felmaró dá át. A krémet a bé lszá
jadék köré tes zük az alaplap alá nem kell . További előnye, 

hogy a bőregyenetlenségeket kitö lti, a tapadás biztosabb , é 

így az alap lap ho szabb ideig haszná lható . Ha a bélgázok távo
zása zavaró vagy nagy mennyiségű, szénszűrös székletzacskó 
használható , mely a bélgázt zakta lanítva kienged i a zac kó
ból. Ilyenkor étrendváltozta tás előnyös lehet. A szék lettartó 
zacskót lehet erre a célra készített övvel vi elni. Erre általában 
akkor van zük ég, ha a zájadék behúzódik. 

Egyrés zes bélsártarió esetén a zacskót óvatosa11 levesszük , a 
bőrt é a zájadékot is langyos vízze l vagy ti ztító folyadékkal 
megtisztítjuk. Helyes ha az alap lap levételét is segítjük vizes 
gézze l mert ezzel lényegesen megkönnyíthetjük a lap felválá-
át, és a bő1i is kíméljük. A zappan zádt , ezért használa ta ke-
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rü lendő. Benzint vagy más oldószert nem szabad használni. Ha 
a bőr nagyon vékony és száraz, kenőccsel bekenjük , azt né
hány percig rajta hagyjuk, majd a felesleges kenőcsöt letöröl
jük. A bőrt mindig szárazra kell töröln i. Az új zacskó t az alátét 
alatt rögzítve helyezzük fel, az alját erősen nyomjuk a bőrre, 

hogy jól odatapadjon. Kétrés zes zacskóná l könnyű a zacskót az 
alapjáró l levenn i· az alapot elég hetente , illetve szükség szer int 
c erélni. A bélsártartó cseréje fájdalmat lan, néha , a bélfa l sé
rülékenysége miatt kevés vérzés előfordulhat, mely magától 

megszűnik 

A bélszájadék kezdetben duzzadt , v izenyős, és ezért nagyobb 
nyílású zacskó vise lése szüksége . Az idő múlásával kialaku l a 
végső nagyság , és rendszerint kisebb méretü zék letzacskóra 

lesz zükség. 

Ismeretes hogy a vastagbél al ·ó zakasza , élettani körülmények 
között naponta csak egy- két kifejezett összehúzódó mozgás t 
végez . A beöntésekkel, a bé lfal feszü lése miatt ilyen bélmoz
gást vá lthatunk ki, amely a béltartalom kiürüléséhez vezet. Ez 
a magyarázata annak hogy beöntések rendszeres , szabá lyosan 
ütemezett, azaz a napnak mindig ugyanabban az időpontjában 
történő és megfelelően kivitelezett adásáva l a béltartalom ürí
té e szabá lyozható. Ennek következtében a bélsártartó zsák ál
landó vise lése nem szük ége , e legendő a nyílást egy „szá
ja dék sapkáva l" vagy egyszerűen egy kis tapa sza l lezárni. A 
b öntések adásával csökkenthe tjük a gázok képződését is. 
Mindez az életminőséget lényegesen javítja. A beöntések adá
sának hátránya, hogy időhöz kötött , időigényes , é néha feszü
lő, kellemet len érzésse l jár. Bélsérülés is e l őfordulhat. A beön
tésekkel jelentős mennyiségű víz szívód hat fel. A bélürítés sza
bályozása azonban nem mindenkinél lehetsége . Sugárkeze lt 
belek , gyu lladás, műtéti szövődmények, ,,ingerlékeny bél" tü
netegyütte (irr itab le bowel szindróma) szorongás , félelem 
e etében rend zer int sikerte len. 

A beöntés kivitelezése: A hasfa li bélnyílá ba egy kúp alakú 
végződésse l ellátott csövet vezetünk , amely a beöntő zacskó 
hoz csatlakozik. Fontos, hogy a végződés ponto an a bélnyílá
sának megfele lő nagyságú legyen , azt te ljesen lezárja. A bél
nyílás esetleges tágítá a, vagy a helyes irány megtalálása uj

junk bevezetésével történhet. A bevezetett végződésen keresz
tiil 500-1 OOO ml vizet ju ttatunk a bélbe általá ban két részben. 
A beöntés egy erre a cé lra készített bé lsárt.artó (beöntést felfo
gó) zsákon keresztü l történik . A béltartalom rendszerint rövid 
időn belül kiürül. 

A bélszájadék és a bélsártartó zsák a rendes életvite lt nem be
folyáso lja fürdés , testmozgá és a nem i élet is zavartalanu l 

folytatható. 

KÖSZÖNETNYILVÁNiTÁS A szerzők hálás köszönet üket fejezik 
ki Kánya Kata (Főváros i Szent István Kórház , őgyógyászati 

Osztály , 1069 Budapest, Nagyvára d tér 1.) bél zájadék- zak
nővémek tájékoztatásáért és hasznos tanácsaiért . 
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ADALÉK Bősze Péter eb: és Grétsy Zsombor d1: 

A „Nőgyógyászati Onko lógia" magyarítási törekvé ei.nek meg
fe l elően mo t is kísérletet teszünk - ez alkalommal , a bél kive
zetésse l kapcsolatos - angol és latin kifejezések magyar meg
fe l előinek kia lakítására , megalkotására. Hangsúlyozzuk, hogy 
az alább i javas latsor megv itatást igényel, és csak a zakma tá
mogatásának , egyetértésének megszületése után tekinthetnénk 
általános használatra aj ánlottaknak az alábbi magyarítá okat. 

Épp ezért a szerkesztőség nagy örömme l venné, és rendkívü l 
megtiszte lve érezné magát ha a kollégák ve1mék a fáradságot 
és elküld enék java lata ikat, megjegyzéseiket. 

Anas ztomó zis/anastomos is 

End to end anasto mosis 

Low er recta l anastomosis 
Diveticulitis 
Paraco lostom ia hemia 

Mucos fistula 
Stoma , bélstoma (bé lstoma egy szó) 
Stomakészítés (egy szó) 

Colostom ia 

Colostoma 

Transver sum colos tomi a 

End-colo stomy 

Loop colostomy 

Sigmo idostomia 

Temporary colostomy 

Dekompresszios colostomia 

Diverting co lostomy 

Protective colostomy 

Blow-hole colostomy 

lleostomia 

Ileostoma 

bélösszeköttetés, 
bé lcsatlakoztatás 
vég a véghez 
csatlakoztatás 
alsó végbé legyesítés 
gurdélygyu lladás 
száj adék melletti érv 

nyáksipo ly 
bélszája dék bél.nyílás 
bél kivezetés , 
bélkiszájaztatás 
vas tagbél-ki száj aztatás, 
vastag bél-k iveze tés 
vastagbé l zája dék 
vastagbé lnyílás 
harántva tagbél-kive
zetés/kiszájaztatás 
végkivezeté , 
végkiszáj aztatás 
kacskiveze tés 
kacskiszájaztatás 

szigmabél-kivezetés / 
k.iszájaztatás 
átmeneti/i deiglenes 
bé lkivezetés 
nyomáscsökkentő 

bél kivezetés 
feszüléscsökkentő 

bélkivezetés 
elvezető 

bélk iszáj azta tá 
tehermentesí tő/védő 

bél kivezetés 

gom blyuk megnyitás , 
gomblyuk szájadék, 
gom blyuk k.iszájatatás 
gom blyuk kivezetés 
vékonybél-kiszájaz
tatás , 
cs ípőbél-kiszájaztatás/ 

kiveze té 
vékonybélszájadé k 
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J-loop torna 

Jejunostomia 
Ga trostomia 
Tube cecostomy 
Descendens colostomia 
Enterostomal therapist 
Per tring uture 

Colon transversum 
Colon descendens 
Colon a cenden 
Appendices epip loicae 
Hastrum coli 

Teniae coli 

Peristaltiku mozgás 
Mesenterium 
Linea alba 
Analis incontinencia 
Anasztornózis 

End to end ana torno is 
Lower rectal ana tomosis 
Diveticulitis 
Irritable bowel syndrome 

Paracolostornias hemia 
Mucos fistula 
Anu praetematuralis 
Storna, bél-· torna 

torna készítés 
Colostomia 

Colo torna 

Transversurn colostomia 
End-colostomy 
Loop colostomy 
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J-kacs-szájadék, 
J-kacs-kiszájaztatá 
éhbélkivezetés 
gyomri kiszájaztatás/kivezetés 
gumicsöves kivezetés 
leszállóvastagbél-kivezetés 
bélszájadék-szaknővér 

dohányzacskó varrat , 
dohányzacskóöltés 
harántvastagbél 
leszálló vastagbél 
felszálló vastagbél 
zsírnyúlványok 
vastagbél-kiöblösödés 
va tagbélöblöcske 
a vastagbél hosszanti 
izomkötegei 
gyűrűző/ös zehúzodó mozgá 
bélfodor 
fehérvonal 
végbélnyílá -elégtelenség 
bélösszeköttetés 
bélcsatlakoztatás 
vég a véghez csatlakoztatá 
alsó-végbélegyesítés 
gurdélygyulladás 
ingerlékeny bél 
tünetegyüttes 

oyáksipoly 

bélszájadék bélnyílás 
bélkivezetés , bélkiszájaztatás 
vastagbél -kiszájaztatás , 
vastagbél-kivezetés 
vastagbélszájadék , 
vastagbélnyílás 
haráotvastagbél-kivezetés 
végkivezeté , végkiszájaztatás 
kacs-kivezetés??? , 
kacskivezetés kac kiszájaztatás 

Sigrnoidostomia 

Temporary colostomy 

szigmabél-kivezetés / 
kiszájaztatás 
átmeneti bélkivezetés 

Dekompres zios col.ostomia nyomáscsökkentő 

bél kivezetés 
feszü léscsökkentő 

bélkivezetés 
Diverting colostomy 
Protective colostomy 

Blow-hole colostomy 

Jleostomia 

Ileostoma 
J-loop stoma 

Jejw1ostomia 
Gastrostomia 
Tube cecostomy 
Descendens colostomia 
Enterostomal therapist 

Perstring suture 

Colon transversum 
Colon de cendens 
Colon ascenden 
Appendices epiploicae 
Hastrum coli 

Teniae coli 

Peri taltikus mozgás 
Mesenterium 
Linea alba 
Analis incontinencia 

elvezető bélk.iszájaztatás 
tehermentesítő/védő 

bélkivezetés 
gomblyuk megnyitás , 
gomblyuk szájadék, 
gomblyuk kiszájatatás 
gomblyuk-kivezetés 
vékonybél-kiszájaztatás , 
csípőbél-kiszájaztatás/ 

kivezeté 
vékonybél szájadék 
]-kacs-szájadék, 
J-kacs-kiszájaztatás 
éhbélkive zetés 

gumicsöves kivezetés 
leszállóvastagbél-kivezetés 
bélszájadék szaknővér, 
bélszájadék- zaknövér 
torna-nővér 

dohányzac kóvarrat , 
dohányzacskóöltés 
harántvastagbél 
leszálló vastagbél 
felszálló vastagbél 
zsímyúlványok 
vastagbél-kiöblösödés , 
vastagbélgurdély 
a vastagbél hosszanti 
izom.kötegei 
gyfüiíző mozgás 
bélfodor 
fehérvonal 
végbélnyílás-elégtelenség 
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