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Az exenteratiot 1948-ban Alexander Brunschwig előrehala

dott méhnyakrákos betegeknél mint palliatív műtéti kezelést 
írta le. Az egyes betegeknél észlelt hosszú túlélési idő azon
ban már a kezdeti időkben átformálta az indikációs kört, és a 
műtétet a sugárkeze lés utáni kismedencei recidivákban mint 
kuratív igényű beavatkozást kezdték végezni. A nagy onko
lóg iai centrumok adatai szerint a méhnyak és méhtestdagana
tos betegek kb . 35%-ában kell a daganat kiújulására számíta
ni. A kiújulás az esetek jelentős részében a kismedencére lo
kalizálódik . A csak műtéttel keze lt betegek kiújult daganatá
nak általánosan elfogadott kezelése a sugárterápia. Az előze

tesen sugárkezelésben részesült betegek egyetelen gyógyulási 
esé lyt nyújtó jelenleg ismert kezelési formája a kismedencei 
exe ntera tio, a medencefa lat el érő rec idíva ese tén pedig a 
kombinált exenteratio és üregi sugárkezelés, a CORT eljárás. 

Az eltelt csakne m öt évtized alatt a műtét sokat tökéletese
dett, a korai postoperativ megbetegedési és halálozási muta
tók javulása mellett számos o lyan technikai megoldás szüle
tett, mely hosszabb távon a betegek életminőségét hivatott 
j avítani . A különböző continens és nem continens vize let 
conduitok, a hólyagnyakra ültetett, bélből varrt orthotopikus 
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hólyagképzés, az igen alacsony gépi sigma-rectum anasto
mosis bevezetése mellett, több hüvelyhelyreá llító eljárás is 
bevezetésre került. 

A hüvely képzésnek számos formája ismert. Felhasználha 
tunk hozzá csepleszt, hashártyát, szabadon átültetett bőrle

benyt, a sigmát, a cecumot , és igen sokfé le nyeles bőr vagy 
bőr-izom lebenyt. A main zi klinikán Höckel professzor ve
zetésével egy új hüvelyképzési eljárás került kidolgozásra, 
mely a kezdeti tapasztalatok alapján hosszú távon jobb mű

ködési eredményt biztosít az eddig ismert e ljárásoknál. Az 
új módsze rt Magyarországon is kipróbáltuk , bíztató kezdeti 
eredménnyel. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

CÉU<ITŰZÉS Tekintettel a számos sebészeti-anatómiai helyzet
re, mely a hüvely hiányát eredményezheti, valamint a rendel
kezésre álló helyreállító eljárások gyakran kiábrándító hosz
szútávú eredményeire, az eddig használt műtéti megoldások 
sokasága ellenére szükség van új sebészeti eljárások kidolgo
zására. 

MÓDSZER A hasfal belső része vérellátásának anatómiáját ta
nulmányoztuk hat női tetem röntgenfelvételein. Ezen anató
miai tanulmányok alapján egy új összetett musculoperitone
ális lebenyt terveztünk, melyet később 6 betegen használ
tunk a szeméremtest és a hüvely helyreá llítása céljából. A 
hámban bekövetkezett változások szövettani vizsgálatára so
rozatos felszíni kimetszést végeztünk. 

EREDMÉNYEK A mély arteria epigastrica inferiort (deep inferior 
epigastric artery), részben zárt anastomosisok kötik össze az 
arteria epigastrica superiorral valamint az alsó intercostalis 
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a1teriákka l. Ez lehetővé tesz i egy nagyméretű belső hasfali 
lebeny kiprepará lását. ame ly vérellátását az a1teria epiga strica 
infer iorból kapja. és ame ly magába foglalja a mu sc ulus 
transve rsus abdo mini s mediális részé t, a te ljes mu sculus rec
LUs abdomini st, va lam int az alattuk elhelyezkedő hasfa li has

hán yát. A tran sve rsus és rectus abdomini s musculoper itone
ális (TRAMP ) lebe ny mind a hat betegnél 100%-ba n é letké

pes maradt , 4 betegnél he lyreá llítva a hüvelyi functio t. A le
beny meso thclium át 3 hónap alatt laphám vál tolla fe l. Egy 
beteg nél ak i előzetesen nagy dózisú sugárkeze lést kapo tt, és 
akinél a paravag ináli s szöve tek megmaradtak , a TRAMP -le
bcn nye l képzett hüv e ly teljese n c lzá ródou . A másik bete

genél a műtétei követően nagyfo kú kismedence i fibros is lé
pcll fel, mely a neovag aina felső fe lének zsugo rodásához ve

zetett. 

KÖVETKEZTETÉSEK A vizsgál at igazo lta a TR AMP-lcbe ny hasz

mílhatóságá t, új sebészi lehetőségeket teremtve a kismedence 

hely reá ll ításáb an . A mell ső és hátsó cxcnlera tiókat követő 

vulvo-vag iná lis reconstructiók ese tén a TRAM P-lebeny egy 
alte rnatívá t jele nt az eddi g haszná lt mód szerekkel szemben. 
Az értékelés hez azo nban további klinikai tapaszta latra van 

szükség . 

KulcsszaFak TRAMP -lebc ny, hüve lyképzés 

ABSTRACT Höckel M. Konerding M, Mitze M. Schlenger K. 
The trunsvers us and rectus ahdominis musculope ritonea/ 
(TRAMP ) compos ite .flap: Anat omical hasis a11d jlrst cli
nical experience wi1'1 ils 11se in vttlvovaginal reco11str11c-
1io11 

OBJECTIVE Th e diversity o f thc surgicoa natomical silllations 
assoc iatcd with lhc lack of a funct ionin g vag ina ancl the high 
proportion of di sappointin g long- tcrm reco nstruct ive results 

neccss itate the develop ment of new surgica l proced ures for 

thc rcstorati on of thc vag ina! function di sp ite the fairly high 

numb er of already establ ished techniqu es . 

METHODS The vascular ana tomy of the inncr anterior abdom i

nal wa ll was investiga ted radiograp hica lly in 6 female human 
cadav e rs. Based on thcse studies a novel mu sculoperitoneal 
co mposi te tlap was des igned and app lied for (vu lvo) vag ina! 
reco nstru ction in 6 pat ients . Ser ial surfa ce b iops ies we re 
taken from the neovagi nas for histopath olog ical cxam ination 

of the epi thclial changes . 

RESULTS The innc r angiosome of the dce p infcrior cpigast ric 

anc ry (DIEA) is connected via cho ke vesse ls to the angio
somcs of thc superior cpigas tric arte ry and the lowe r pos teri
or intercos tal arteries allowin g 10 raise a largc compo site flap 

of thc inner anterior abdo min al wa ll, which inclu des the ep i
gas tric part of thc transve rsus abd omin is mu sc lc, the whole 

230 

rectus abdomin is mu scle , and the underly ing pari etal per ito
neum solely nouri shed by the DIEA . Th e T ransve rsus and 

Rec tus Abdo mini s Mu scu lop erit onea l (TR A MP ) flap 
survived at 100 % in all b patients and fully res tore d the va
gina! function includin g paris of the vulva in 4 paticnts, who 
underwent anterior or posterior exenterat ion. Th e meso theli

um of the flap was replac ed by strat ifi ed sq uamo us ce ll 
epithel ium within 3 months. Second ary total ob lite ration of 
the TR AM P neovagi nal occ urr ed in one patient who re

ccived a prior high rad iation dose to the paravagina l tissues 
which remained in situ. Anothe r pa tient who exh ibited pro
found pe lvic fibros is due to prev ious surgery lost thc prox i

mal half of the TRAMP neovagi na by co nstriction. 

CONCLUSIONS Thi s pre liminary study demonstrat es the fcasi

bility of the TRAMP flap op enin g a new surgical principl e 
for pelvic reconstruction. For (vu lvo) vagi na! recon struction 

follow ing anterior or posterior exen teration the TRAMP flap 
provides an alternative 10 establis hed techni ques . Morc clini 

cal expe rience with this new proced ure is warTanted. 

Key words TRAMP -tlap, vagina! reconstruc tion 

BEVEZETÉS A kismedence sebészeti ana tómiáj át figye lembe 
véve, hüve lyképzést négy különböző klinik ai esetbe n terve
zünk: 1. Yeleszületell hüvely hiány vagy fér fi transsex ualis
mus, mindké t ese tre a hüve lybemene t és a hüvc lyfalak telj es 
hiánya jellemző. 2. A hüvc lyfalak és az azokat körülvevő kö

tőszövet (paraco lpium) egy részéne k elvesztése vag incctomia 
sér ülés, króniku s gyu lladás vagy a hü vely kiirtása mi att. 3. 

A hüv ely működésének megszűnése sugár keze lés t követő 

fibros is követ keztében. 4. A hüvclyfa lak és a paraco lpium 
elvesztése a környező kismedence i üreges szerv.ckkcl (hólyag 
és/vagy rectum) együ tt, kismeden ce i exe ntera tió köve tkezté

ben. 

A hüve ly helyreáll ítására szá mo s módsze n közö ltek, me lyek 
az egyszerű hüvelycsonk tág ítástó l (1-3), az ec tope lviku s hü

velykép zésen (4), és a saj át vagy idege n anyag ból kész ült 
hüvelyfalak bőr- vagy hashártya lebennyel va ló fedésé n át (5-
9) , a különböző bőr-, fasc iocután-, mu sculoc után- lebenyek

ből vagy bélből történő neovag ina képzés ig terjed nek ( 10-
19) . A technikai megoldások sokasága ellenére az eredmény 
gya kran sem ana tó miai vo natko zásba n, se m a működést 

il letően nem megfe lelő, amih ez gyakra n a don or he ly j e len
tős megbetegedése is társulha t (8, 10, 13,20 -21 ). Te kint ettel a 

hüvelyképzés t igénylő anatómiai elvál tozá sok sokaságá ra és 
a jele nleg haszná latos módszere kkel ka pcsola tos nehézsé

gekre, tová bbra is szükség van új , meg bízható hüvelykép

zési eljá rások kidolgo zására . 

A továb biakb an ana tóm iai és klinikai tap aszta latok ala pján 
bemu tatunk egy új hüve lyképzés i e ljárást, me ly egy, a mell-
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ső hasfa lból képze tt össze tett musculo-p eritoneéllis lebeny 
felhasználásán alapszik . Bemu tatjuk a mu sculus transversus 

és musculus rec tus abdom inis mu sculo-peritoneális 
(T RAM P) lebenye n alapu ló, rad ikális kismedence i műtétet 

követő hüve lyképzés t. 

MÓDSZER 

CADAVER TANULMÁNYOK A hasfal belső felső részének vérellá

tását röntge nvizsgá latok seg ítségév el hat , 53 és 80 év közö t
ti nő tetemén tanulmányoz tuk . Három esetben a vizsgála t a 
halá lt követő 24 órán be lü l tö rtént, a másik háromban pedig 

mé lyfagyas ztás t követően 2-3 napon be lül. A ligamentu m 
inguina le alatt ejtett kéto lda li íve lt metszése n keresz tül izo
lá ltuk a mé ly arte ria epigastrica inferiorokat (deep inferior 
epigastric a11e ries - DIEA). ( A párizs i anat ómiai 11ome11kla-

111ra (PNA) csupán arter ia epigas l/"ica infer ior- t ír le, nem 

kü lönít el „ mély " epigastrica ága t - a for dító megjegyzése.) 

Az e reket kúpos végű fém katéterekkel kanüláltuk, a katéte

reket ö ltésse l rögz ítettük, majd az ere k bőr e llátási területét 
metilén kék o lda t inje ktálásáva l ellenőriztük . Ezt követően 

min dkét o lda lon az erek ellátás i területét kb. 120 ml , 40 C0
-

os sóo ldallal át mos tuk . A mosófo lyadé k egy az azo nos o l

dal i vena iliaca externán ejt ett metszése n távozott. A szöve
tek duzza natának e lkerü lése vége tt hasz náltunk víz helye it 

sóolda tot. A továbbiakba n egy ik vagy m indkét DIE A rend
sze rt egy ó lom ox id és ge latine keve rékke l töltöttük fel, az 
o lda t 100 ml só o ldato t, 2% gelatint (E . Merek, Darmstadt , 
Németo rszág) és 50 g igrn tiszta ú lum uxiduL (E. Merek, 

Darmstad t, Ném eto rszág) ta rta lmazo tt . Átlagba n a DIEA 
rendsze r feltöl tésé re 30-50 ml olda tra volt szükség. A tete

meke t egy-három órá ig +4 C0 -ra hűtöttük, hogy bonco lás 
e l őtt a ge latine megsz ilárdu lásfü elősegítsük . A boncolás so

rán a hasfa lat e ltávo lítottuk , a kimetszés határvonaléÍt a pro
cessus xiphoideus, a crista iliaca, a symph isis és a paraverte

brá lis rég ió képe zték. Így eltávo lítottuk a teljes mu sculus 
transversus abdom inis-t egy blokkba n a musculus rec tus ab

domi nis-szal , vala mint a megfelelő fali peritoneumm al. 

Antero-posterior röntgenfelv ételeke t kész ítellünk az eltávolí
to tt speeimenről. Majd tov,íbbi röntgenfe lvételek készültek 
e l őször a bőr és a zsí rréteg , majd a külső ferde és a belső fer
de hasizmok e ltávolítása után, és vég ül a specimen TRA MP

lebe ny képzéséhez haszná latos részéről. A röntgenfelvételek 
paraméterei a következők vo ltak : 40-44 kV, 4 mA , és 4-6 

ms. Römge nfe lvéte lek kész ültek tov,íbbá úgy, hogy az arte
ria epiges trica supe riort a fe ltöltés előt t lekötöttük, valamint 
úgy is, hogy kiegészítő feltöltést végez tünk az arteria epiga s
trica superioro n keresz tül. Végül felvé teleket készíte ttünk 

a TRAM P-lebe ny keresztmetszeteiről is. 

BETEGEK Négy exe nterált, egy vaginectomi,í n átesett be tegnél, 

és egy e lőzetesen más módszer rel képz ett hüvely elhalása 

TRAMP-lebe11y p/as:tika 

reállítást TRAMP- lebeny fe lhasználásával. A betege k a mű

téthez beleegyezés üket adták , miután előző leg fe lvilágosítot

tuk őket a sebészeti e ljárás részleteiről és a módsze r újszerű
ségéről. Más mego ldásokat is tervbe vettünk , az esetleges 

szövődmények vagy nem megfele lő eredmény ese tére. A 
kórházból való távozá s után a betege ket 3-6 hónap ig követ

tük, hüvelyi feltárást és kétkezes vizsgálatot végezve. A be
tegeket ugyanakkor a műtétet követő nemi életükről is meg

kérdeztük. 

SZÖVETTANI VIZSGÁIATOK A postoperativ szakban és az utánkö

vetés i vizsgálato k során felületes, 5x2 mm -es biop siákat vet
tünk a neov againa alsó és felső részéről. A biopsiás anyago
kat forma linban !ixfüuk , és a szokásos H-E festés után vizs
gáltuk . Egy beteg nél, ak i 6 hónappa l a műtét után a beteg
ség progressz iója miatt meghalt, a boncolás sorá n vizsgáltuk 
a TRAM P-lebenyt. 

EREDMÉNYEK 

A BELSŐ HASFAL ÉREUÁTÁSA A vizsgá latok bebizonyították , hogy 
a DIEA mu sculoperitoneális szimen az egye nes hasizom a l

só kétharmadát látja el. A DIE A kiterjedt ana stomos isokat 
képez az a11eria ep igastrica supe riorra l, me ly főleg az egye nes 

hasizom felső harn iadát látja e l. A DIEA fő ágai egye nes, 

míg a vég ágak és az össze köttetése k spirális lefutásúak. A 
DIEA felső 5-7 cm-es szakasza közve tlenül a hashártya fölött 
fut, és számos peritoneá lis és musculáris ága van , az a11eria 
küzt':psű t":s distál is része az izomba ágy azott. A köldök fö
lött a D IEA-bó l általában három vagy négy o lda lág ered a 
haránt és a belső ferde hasizmok felé. Ezeket az ereke t szá

mos , ugy ancsa k spirális le futás ú ana stomo s is kö ti az alsó 
bordaközi ütőerekhez. A j obb és bal o ldal i DIEA -t töb b epi

fasc iális és a peritoneum fölött futó kis anastomos is köti 
össze, me lyek keresztezik a linea alba-t. Több ese tben egy , a 
jobb és bal felet összekötő arcus kialakul,ísát tapaszta ltuk , 

különösen a köldök körül. 

miatt , összesen 6 ese tben végeztünk (vulvo) vaginá lis hely- / . ábra A TRA.\1P-kbcny vérdl:í1ása. Te1cmcn ké>zuh prepara1um. 
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A cadav ~r rétegenkénti dissectioja bebizonyít otta, hogy a 
hasfal ereinek kb 40%-a a rectus abdominis izomban vagy az 
alatt fut, beleértve az intercostális és epigastrica superior ar
teriákka l történő anastomos isokat is ( 1. ábra ). Az arteria 
epigastrica superior vagy az arteria mammaria intema leköté
se, a röntgenfe lvéte lek alapján nem befojásolta a hasfal vérel
látottságát. A TRAMP-l ebenyhez felhasznált szövetek vérel
látását a DIEA egymag~ban képes biztosítani. 

e 
2. ábra Hüvely-gát helyreállítására készített TRAMP lebeny vázlatos rajza 

A. A hasfal belső felszúie, a TRAMP-lebeny helye. B. A csövesített (tubularizált) 

lebeny, felső vége összevarrva. C. A cső formára átalakított lebenyt a kismedencébe 

helyezzük. A lebeny alsó vége, szükség esetén a szeméremtest helyreállítására is 

használliató. 

A LEBENY KIJELÖLÉSE ÉS KÉPZÉSE A TRAMP-lebeny a teljes egye
nes hasizombó l, a hozzá tarto zó azonos oldali musculu s 
transversu s abdominis epigastriális részéből , az egyenes és 
haránt hasizom hátsó bőnyéjéből és a megfelelő hashártya 
részből áll. A vérellátást a DIEA biztosítja. A segmentá lis 
motoros beidegzés, melyet a bordaközi idegek biztosítanak , 
a lebeny kipreparálása során megszakad. A medencébe törté-
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nő leforgatás során a lebenyt tubulari záljuk, kivéve esetleg 
egy keskeny alsó rész t, melyhez a megmaradt hüv elyfa lat 
varrjuk. A musculoperitoneális tubus proximáli s végét be
zárjuk. A lebeny caudá lis részét az introitu shoz vagy a peri
neumhoz rögzítjők (2. ábra). A TRAMP-l ebeny képzéséhez 
egy köldök fölötti és alatti medián laparotomiára van szük
ség. A köldököt a terveze tt TRAMP felőli oldalon körbe 
kell metszeni. A TRAMP-l ebeny jobb vagy bal oldalról tör
ténő képzését az előzetes hasműtétek hege, valamint az abla
tio utáni recon structio igényei döntik el. Amennyiben jobb 
oldalt cholecystectomia subcosrális hege van, a jobb oldali 
TRAMP nem biztonságos. Amennyiben a műtét során vize
letconduit vagy colostoma képzést is tervezünk , az ellenol
dali hasfalrészből képezzük a TRAMP-l ebenyt. 

Először a rectus abdomini s izmot teljesen levá lasztjuk a 
mellső rectushüvelyről. Hogy megelőzzük a hátsó izompó
lya levá lását, azt és a peritoneumot néhány öltésse l a rectus 
izom mediális széléhez erősítjük. Az izmot , a hátsó rectus
hüvel yt va lamint a fali ha shárty át közvetlenü l az izom 
bordákon való tapadása alatt vágjuk át. 

A dissectiot oldalirányban a linea semilun aris-ig folytatjuk , 
melyet craniocaudá lis irányban 10-12 cm hosszan leválasz
tunk a rectus abdominis és transversus abdominis izomról 
az epigast riális régióban. A preparálás t laterá lis irányban 
folytatjuk további 5-10 cm hosszan a transversus abdomini s 
izom felszínén. A rransversus abdomini s izom epigastriáli s 
részét és a peritoneumot laterális irányban a linea axillaris an
terior szintjében vágjuk át. A hypogastriumban a haránt has
izom már nem része a TRAMP-lebenyn ek. A lebeny további 
caudális dissectiója során a rectus hüvely hátsó lemezét és a 
hashártyát vágj uk a linea arcuata-ig (linea semicircu laris 
Douglasi). A linea arcuata és a rectus izom szeméremcsonti 
eredése között csupán a peritoneumot kell átvág ni, vigyázva, 
nehogy az ellátó epigastrica in ferior ereket me gsé rtsü k. 
Ugyancsak meg kell őrizni és a lebenybe integrálni egy kis 
ágát az epigastriális ereknek, mely a hashártyát látja el. 

A teljesen felszabadított lebenyt könny en lehet a kismeden
cébe leforgatni. A TRAMP-lebenyből történő hüvely kép
zést a gát felől kezdjük , a műtét ablatív része után megma
radt perineo-vulvo -vag inális szöve tek függvényéb en. A le
benyképzés során a hasfalban keletkezett musculo-fascio-pe
ritoneális hián yt nem pótoljuk. A hasfa lat módo sított 
Smead-Jones öltésekkel zárjuk , a TRAMP -lebeny donor te
rületén csupán a mellső rectushüvelyt felöltve. Az első posr
operativ hétre a hüvelybe egy nem tapadó műanyag fóliába 
burkolt gaze csík tömést helyezünk. A tömést naponta steril 
körülm ények között kicse réljük. A második héttől a gaze tö
més helyett egy üveg protézi st teszünk a hüvelybe, melyet a 
beteg éjjel-nappal visel. A harmadik héttől az üvegpro tézist 
csupán éjszakára he!yezzük a hüvelybe. Ezt követően a be-
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teg vagy elkezdi a nemi életet, vagy további 2-3 hónapig vi
seli éjszakán ként az üvegp rotéz ist. 

KI.JNIKAI TAPASZTAIATOK 1993 és 1995 között hat exe nterált be
tegnél történt (vulvo) vag inális reconstructio TRAMP -lebeny 
felhaszná lásával. A lebeny minden esetben 100%- ban életké

pes maradt. Az eredetileg áttetsző per itoneumfe lszín 3-7 nap 
alatt fehéres lett. 3 hónap után az eredeti hüvelyhám és a 
neovag ina fa la között már nem vo lt látható különbség . A 

gát bőre és a lebeny felszíné nek találko zása helyén nem volt 
látható heg. Mind a négy betegnél, akiné l úgy történ t a 
mellső vagy hátsó exe ntera tiót követő (vulvo) vag ina reco ns
tructió, hogy az erede ti hüve lyből is megmaradt egy keskeny 

rész, a 7-34 hónapos köve tési idő alatt az anatómia i és func
tionális eredmény kitűnő vagy jó vo lt. Az ő hüve lyük 8- 10 

cm hosszú és 4 cm szé les vo lt és a szöve tek ke llő ruga l

ma sságo t mutattak (3. ábra). Három beteg kielégítő nemi 
életrő l számo lt be. A negyed ik, 7 1 éves beteg nem élt nemi 

életet, de anatómia ilag ez lehe tséges lett vol na . Egy be
teg né l, akinél irradiátiót követően történt hüve ly e ltávolítás, 
majd TRAMP-lebenyből neovag ina képzés, az első 4 post
operativ hét zavartala nul telt, de ez t követően 4 hónap alatt a 
neovag ina teljes obl iteratiojához vezető hegesedé s alakult ki. 
A hatodik betegn él a TRAMP-lebeny neovagina 50%-ban 

szűkült be , azonba n a korai pos top erativ szak itt is za
varta lan volt. A donor terü leten nem volt pos toperativ szö

vődmény, kivéve a terü let fokozon elődomborodását a 7 1 
éves betegn él, aki nél a bőr és a subcután réteg fokozott pety

hüdtsége már a műtét el őtt nyilvánvaló volt. 

3. ábra TRAMP-lebe1mycl képzett hüvely 

SZÖVETTANI VIZSGÁLATOK A (vulvo) vag ina képzésre használt 

TRAMP-lebenyből vett számos punch biopsia H-E festés 
utáni vizsgálata a hetedik nap után a mesothel réteg eltűnését 

mutatta , 3 hónap után ped ig többrétegű laphámmal történő 
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teljes helyettesítésé t. A laphám a gátnak megfelelő részeke n 

elszarusodó, míg a hüvelyn ek megfelelő része n el nem sza
rusodó vo lt. A hat hónap után történt bonco lás a harántcsí
kolt izomzat részlege s zsíros degeneratióját mutatta. 

MEGBESZÉLÉS A hasfal vérellátásának hat női teteme n törté nt 

anatóm iai vizsgá lata, valamint a hat beteg kapc sán az új se
bésze ti eljárássa l nyer t klinik ai tapasz talato k alapján az t 

mond hatjuk, hogy a musculope ritoneális lebe ny jól használ
ható kismedencei reco nstructiora . Vizsgá lataink beb izonyí

tották, hogy a DIEA és az arteria epigast rica superior vala
mint az alsó intercos tális aiteriák közö tti számos anatomos is 
révén a lebe nyképzéshez felhasználható a belső hasfal egy 

része, mely az egyenes és a ferde hasizom epigast riális részé
bő l , valamint hátsó i zomhüvelyből és hashá1tyábó l áll, egy 
összete tt lebe nyt képezve, mely vérellátásá t a DIEA bizto sít

ja . 

A TRAMP -lebeny egy kb 10xl5 cm-es szöve t felületet biz
tosít, mely 0,5-1,5 cm vas tag. A lebeny könnyen leforga tha
tó a kismede ncébe, sőt a vu lva és a gát szintjére is kényel 
mesen levihető. A lebenyképzés során megszakad a beideg
zés, és ez a haránt csíkolt izomzat zsíros degeneratiójához ve

zet, a szövetek passzív rugalmassága azonban nem szenved 
kárt. A mesothe liumo t laphámborítás cse réli fel. A lebeny
képzés hez a szokott medián (hypo és epigas triumb an) veze

tett laparo tomiát használjuk. Az elülső rectushüve ly, illetve 

az oblicus extem us fascia, melyek a hasfa l legfőbb tartóele
mét képezik, a helyükön maradnak, így a donor hely recon

structiójára nincs sz ükség. Ezen tulajd onságok alapján a 
TRAMP-l ebe ny egy vonzó sebész i lehetőség a hüvely öná l
ló vagy a hüve lybemenet és a gát része ivel egy ütt történő re

constructiój ára. 

Ve leszü letett hüvelyhiány esete iben , mint pl. Roki tan sky
Küster- Hauser szindromában , a TR AM P-lebe ny képzéshez 

szükséges sebészi beavatkozás nagysága indoko latlanná teszi 
a módsze r alkalmazását. Ilyen ese tekbe n számos egyéb, ke
vésbé kiterjedt sebész i mód szer, pé ldául bőr és hashá1tya át
ültetés, illetve lebeny képzé s, vagy egyszerű tágí tás is jó 
anatómiai és functionális e redményhez vezettek (1-9). Ha
sonlóan, férfi transsexua lismus eseté n is képezhető hüve ly a 

gát felől, a scrotum vagy a penis bőrét használva a hüvely 
bélelésére. 

A kismedence i exe nteratiot követő reconstructio során azon
ban a TRAMP- lebeny használa ta eredmé nyeseb bnek bizo 

nyu lt az eddig elfogado tt módszerekné l, me lyek bőr, fascio

cután, musculocután vagy colon lebe nyeket haszná ltak ( 10-
19). Az ultrarad ikális sebészi beavatkozás során visszamaradt 

kismedencei úr bőr vagy pe1itoneum lebenyekke l történő bé
lelése nem e legendő a hüvely képzéshez, mert nem biztosít

ják a szövete k szükséges rugalmas ságá t. Sőt, a kismede ncei 
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hegképződés az ese tek Löbbségébe n vég leges beszűküléshez 

veze t. A s igmabélből vagy a cec umból képzell lebe ny jobb 
ruga lmasságot biztos íL, annak e llenére, hogy a hüvelybeme

neti anas Lomos is beszűkülése elég gyakori. Ezek a műtétek a 
bélsebészeti rész miall külön kockázato t je lentenek, külön ö
sen az anastomosis va,i-atelégtelenség Lekintetében, amennyi

ben a műtét sorá n a vas tagbé l folytonosságát hely reá llítják . 
Továbbá, amennyiben a műtéL során a daga nat eltávolítá s 
kapcsán bélresec tio is történi k, vagy a vize let elveze téshez 
használják fel a vastagbelet, nem marad vissza elegendő vas

tagbé l, ame lyből hüve lyt lehetne képezni. Besugárzott bé l
szakasz nem felel meg hüvelyképzéshez . Az ileocecá lis bil
lentyű elvesz tése krónikus hasmenés hez vezethe t, ha a meg

maradt bél működése nem teljes értékű. 

Az exenteratio utáni hüvelyképzés hez több féle musculocu
tán vagy fascioc után lebeny használatát probálták ki. Ezek a 

módszere k jó szöve ti ruga lmassságo t biztos ítanak , a beforga
toll szövet mennyisége azonban nem elegendő ahhoz, hogy 

jól működő hüve lyt képezhessü nk, kövér betege kben pedig 
egyfü alán nem alkalmazhat ók (20). A donor területen továb

bi bőrhegek képződnek. Ha teljes rec tus abdomin is muscu
locután lebenyt haszná lunk , megnő a hemiaképződés veszé

lye , külön hasfali reconstructiót téve szükségessé (24). Eze

ket a nehézsége k et figye lembe véve. a TRAMP -lebenynek 
szá mo s előnye va n : 1. A le forga tott mu sc ulope ritoneá lis 

össze tett szöve t jobban haso nlít mind a fe lsz ínét, mind a 
vastagságá t illetően az erede ti hüve lyfa lra, és ez nem függ a 
beteg testsú lyátó l sem. 2. A lebenyképzéshez az alsó-közép 

ső hasme tszésen kívül továb bi , kiegészítő bőrmetszés nem 
szükséges . 3 . Nincs sz ükség a dono r hely helyreá llítására. 

Ezidá ig kivfüó ered ményt é11ünk el a TRAMP -lrb enyt alkcd
mazva (vulvo) vaginális reeo nstnrc1iora négy olyan betegnél, 

akikné l mell ső vagy hátsó exe nte ratio történt a hüvelyhám 
egy keskeny részének megőrzésével. Anna k ellenére, hogy a 

TRAMP lebe ny mérete i ilyen helyze tben mege ngednék a 

te ljes hüve ly reco nstruc1ióját , meg kell várnunk a módsze r 

e redményeit. Hogy a teljes hüvelyi reconstructiót követően 

megelőzzük a pro thesis hos szantartó vise lésé t, a TRAMP 
lebenyt fordítva lehetne 1ubulariz,1lni , vagyis az izom fel
színn el befel é, és szabadon átü ltete tt bőrlebennyel fedni. 

A TRA MP-lebeny felhasználhatóságá t hüvely képzésre a két 
má sik klinikai sz ituác ióba n - vagi nec tomia és e lőzetesen 

képzeli más típu sú neovag ina elhalása -, jelen vizsgá latok 
alapjá n nem lehet egyénelműen meghatározni. Annak ellené

re, hogy a lebeny valamennyi esetben l 00%-ban é letképes 

maradt, egy ese tben a neovagina teljesen elzáródo u, a másik 

esetben haszná lhatatlanná vált a fölső rész zsugorodása mi
att. Mindkét beteg erős dohányos volt , és mindkettőné l a 

műtét során megmarad t a hólyag és a rec tum, a pubocerviká-
1 is és a Denonvi llier fascia valamim a paracolpium. Mindkét 
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esetben a beszűkülés pathom echanismusa a neovagi nát kö
rülvevő szövetek nagyfo kú hegese dése volt , me ly az előzetes 

nagydóz isú in-adiátió és a sebészi trauma okoz ta fibro sisnak , 

illetve a dohányzás microcirculatiót rontó hatá sának tudh ató 
be. Valószínű, hogy a kismed ence i sze rvek e ltávo lításá nak 

hiányában más reco nstructiós eljárás sem oldotta vo lna meg 
ezt a kérdést. Úgy tűnik, hogy ma még egy megoldatlan 
kérdés a hüvely reconstr uctiója egy irradiá lt kismeden cében 

előzetes kismedencei exe nteratió né lkül. 

A TRAMP-l ebeny felszínéről vett biop siás anyagok szöve t
tani vizsgá lata a meso thelium telj es eltűnését és laphám ep i
thclisatiot mutatott , a j elenség pontos mechanismu sa azon

ban nem ismert, és továb bi kutatá st igénye l. A teljes laphám 
reep ithelisatió elérésé ig, mely átlagban 3 hónap alatt köve t
keze tt be, aján ljuk a betegeknek a protéz is éjsz akánk émi vi

selését. Ez utóbbi kényelmetlensége t a módsze r hátrányá nak 
kell tekint enünk a bél, vagy fasciocutá n és mu sculocutá n le
benye khez képest. 

Az egyébbként is laza hasfalú 71 éves betegnél j elentkezett 
hasfal előesés, és az egy ik betegné l időszakonként jelenkező 

kismede nce i fájdal mon kívü l nem ész le let ünk egyé b röv id 
és hosszútávú szövődményt. Természe tese n, vég leges köve t

kez tetése k levonásához nagyobb betegszá mra és hosszabb 
követési időre van szükség . 

Elmé letileg a TRAMP -lebe nyt nem csak részleges vagy tel
jes hüve lyi és gát reconstructióra lehet maj d felhaszná lni , 

mint ebben a vizsgá latban. A TRAMP -lebenyt képező mus
culoperitoneá lis szöve tplató hólyag vagy rec tum augmentati 
óra is fe lliasz nálható lesz . A módszer ilye n a lkalma zását 
azonban sikeres állatkisérleteknek kell megelőzniük. 

MEGJEGYZÉS A kézirat leadása után a TRAMP- lebe nyt sike

resen a lkalmazt uk medencefe nék reco nstruct ióra is teljes kis
medence i exenteratiót követően, valamin t mede ncefal i recidí

vák ese tén meden cefal plasztikára, a CORT (Combin ed Ope

rative and Radiotherapcut ic Treatment) eljárás részét képező 
kiterjesztett endopelvic us laterális resectió t követően. 
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