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BEVEZETÉS  Bélsebészeti beavatkozás gyakran szükséges nô-
gyó gyá szati mûtéteknél, tervezetten – az alapbetegség gyógyí-
tásának részeként – vagy a mûtét közben keletkezett szö vôd-
mé nyek miatt. Ennek ellenére, viszonylag kevés tudományos 
közlemény foglalkozik a belek sebészetének ezzel a sok szem-
pontból különleges, sajátos kérdésével. Magyarázata az lehet, 
hogy a bélmûtéteket a nôgyógyászati osztályok többségén a 
mû tét hez hívott sebész végzi, akinek ezek a mûtétek megszo-
kottak, nehézséget nem okoznak. Csupán néhány nô gyó gyá sza-
ti daganatközpontban dolgoznak a bélmûtétek végzésében is 
képzett, gyakorlott nôgyógyász-onkológusok, akik a nô gyó gyá-
sza ti bélmûtétekkel szerzett tapasztalataikról nem sokat írtak. 

A nôgyógyászati mûtétek részét képezô bélsebészeti beavatko-
zások az általános bélsebészeti módszerek mindegyik formáját 
magukba foglalják: a vékonybelek egy-egy szakaszának eltá-
volításától (vékonybél-resectio), a vékonybélbôl képzett húgy-
vezeték-pótlásig, a kismedencei exenteratioban végzett végbél-
csonkolástól (rectum amputatio), a vékony és/vagy vas tag bél bôl 
képzett bélhólyag kialakításig. Ezeknek a nôgyógyászati be-
tegségekben végzett, különleges bélmûtéteknek sikeréhez a 
mû té te ket végzô nôgyógyász onkológus ismerete, jártassága 
alap ve tô en szükséges. Az általános sebésznek a béldaganatok 
mû té tei nél gyûj tött tapasztalata rendszerint nem elegendô; az 
alapbetegség, a nôgyógyászati kórkép alapos ismerete ugyan-
is a mû té tek bélsebészeti részének is elengedhetetlen feltétele, 
sikerének záloga. 

A nôgyógyászati mûtéteknél elôforduló, a gyomor és bélrend-
szer kü lön bö zô szakaszainak sérülése sokféle, következéskép-
pen sebészi ellátásuk is különbözô, meglehetôsen változatos. 
A hastükrözésnél keletkezett gyomorsérüléstôl, a szülés alatti 

végbélrepedésig a gyomor és a belek valamennyi szakaszán 
szükség lehet elôre nem tervezett sebészeti beavatkozásra. A nô-
gyó gyá sza ti betegségek mûtéteinél keletkezett bélsérülések el-
látásában – a tervezhetô bélmûtétekkel szemben – elsôsorban 
az általános sebészi tapasztalatra támaszkodunk. A mindennapi 
gyakorlatban azonban a nôgyógyászati betegségekben szüksé-
ges bél mû té tek nél legfeljebb elvétve fordul elô olyan helyzet, 
amikor a nô gyó gyász tapasztalatára, betegségismeretére nem 
lenne szükség. Ezek a gondolatok vezettek ennek az összefog-
lalónak megírásához, és, hogy a kérdéssel kapcsolatos tapasz-
talataikat, az ezek bôl levonható megfontolásokat az olvasókkal 
megosszuk.

ÁLTALÁNOS MEGFONTOLÁSOK  Nap mint nap felmerülô, fontos 
gyakorlati kérdés, hogy ki végezze a nôgyógyászati mû tét nél 
szükséges „nem nôgyógyászati” beavatkozást. Elôre nem ter vez-
hetô bél mû tétet leggyakrabban sérülés miatt végzünk, amikor a 
nô gyó gyász se bész képzettségétôl, a sérülés jellegétôl, valamint 
az általános sebész elérhetôségétôl függ, hogy a mû tô be sebészt 
hívunk, vagy a nôgyógyász látja el a sérülést. Más a helyzet, 
ha a bélmûtét a nôgyógyászati mûtét részét képezi. Ter vez he-
tô bélmûtét leggyakrabban a nôi nemi szervek daganatainak 
mûtéteinél szükséges, de endometriosis, a beleket érintô nô gyó-
gyá szati eredetû idült vagy heveny gyulladás, nô gyó gyá szati és 
nem nôgyógyászati kiindulású betegségek együttes elôfordulása 
stb. miatt is helyénvaló lehet valamilyen bélmûtét.

Bizonyos nôgyógyászati betegségek sebészi kezelésénél nagy 
valószínûséggel – a nôgyógyászati onkológiai osztályokon vi-
szonylag gyakran – kell a beleken is mûtétet végezni. Ilyen 
viszonylag gyakori kórkép a petefészekrák vagy a sugárkeze-
lés után kiújult hüvely-, méhnyak- és méhtestrák. Tankönyvi 
adatok szerint a petefészekrák-mûtétek 30%-ában, a kiújult 
hüvely-, méhnyak-, méhtestrák mûtéteinek 80%-ában számít-
hatunk bélmûtétet is igénylô elváltozásra. Ámbár nem külön 
kórképek, bélmûtét mégis gyakorta indokolt az onkológiai ke-
zelések – kiterjesztett daganatgyógyászati mûtétek, sugárkeze-
lés stb. – szövôdményeinek sebészi ellátásánál. Saját tapaszta-
latunk szerint a nôgyógyászati daganatok vagy a sugárkezelés 
szö vôd mé nyei nek sebészi ellátásakor minden második mû tét-
nél bélsebészeti beavatkozás is indokolt. 
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Intézetünkben, a nôgyógyászati mûtétek részeként, évente 80-
100 alkalommal bélmûtétet is végzünk. Nem is kell mondani, 
hogy évente 100 alkalommal a velünk egy intézetben mû kö dô 
sebészeti osztálytól nem várhatjuk el, hogy a belek sebészetében 
kiválóan jártas sebész szakorvost küldjön azért, hogy a nô gyó gyá-
sza ti mûtétek egy-egy idôigényes szakaszát átvegye, saját mun-
káját pedig elhalassza. Az évi 80-100 bélmûtét ugyanakkor már 
biztosít olyan mûtéti gyakorlatot, amely a nôgyógyász onkológus 
biztonságos bélmûtéti tevékenységéhez szükséges. Ez, a nô gyó-
gyá szati onkológiai osztályokra jellemzô helyzet is hozzájárult a 
nô gyó gyá sza ti onkológia, mint külön szakterület létrejöttéhez, és 
hogy a nô gyó gyász onkológus a bélmûtéteket is maga végezze. 
Ennek a gyakorlatnak nyilvánvaló elônyei és hátrányai vannak 
az ún. „vendég” általános sebész mûtétbe vonásával szemben.

Hátrány: a bélsebészet mûtéti módszerek, a mûtéti elôkészítés 
és a mû tét utáni kezelés fejlôdésével nehéz a nôgyógyászati osz-
tályon lépést tartani, még akkor is, ha a mûtétszám a megfelelô 
gyakorlat fenntartásához elegendô. Ezért határozottan javasol-
juk, hogy a bélsebészeti mûtéteket végzô nôgyógyász onko-
lógus bizonyos rendszerességgel vegyen részt bélmûtétekben 
valamelyik általános sebészeti osztályon.

Az elônyök közül a legfontosabb a betegek és a betegség ter-
mészetének ismerete. Bizonyos kórképekre jellemzô, különle-
ges szempontok: a betegek teherbíró képessége, a sugárkezelt, 
a kemoterápiával vagy a kiterjesztett mûtéttel megterhelt hasi 
szervek megterhelhetôsége, az adott kórkép szokványos szö-
vôd mé nyei, a betegek életkilátása és a mûtét utáni ki egé szí tô 
kezelés. Mindezek együttes mérlegelése a megfelelô mûtét 
megtervezéshez és a kivitelezéshez is elengedhetetlen. 

A PETEFÉSZEKRÁK BÉLSEBÉSZETI VONATKOZÁSAI  A petefészekrák 
sebészetének alapelve: a látható daganatot a lehetô legnagyobb 
mértékben el kell távolítani, egyébként a betegek életkilátása 
vajmi csekély. A daganateltávolítás lehetôségét (a sejt csök ken-
tô mûtétet) nehezíti, hogy a petefészekrákok többsége a mû tét-
kor már a hasüregben szétszórt. 

Az általános sebészeti osztályokon mûtött petefészekrákos be-
tegeknél – jóllehet a sebészi módszerek korlátozás nélkül hoz zá-
fér he tôk –, az ún. nem mûthetô („inoperábilis”), csak szövettani 
mintavételre kerülô esetek aránya jellemzôen sokkal nagyobb, 
mint a nôgyógyászati onkológiai osztályokon mûtött betegek-
nél. Ez azért lényeges, mert a betegek várható életkilátásait is 
meghatározóan rontja, ha a mûtétet az általános sebészeten 
és nem a nôgyógyászati onkológiai osztályon végzik. A kü-
lönbség nyilván nem a mûtô orvos ügyességén vagy sebészi 
képzettségén, gyakorlatán múlik, hanem a kórkép ismeretébôl 
adódik. A petefészekrákot rendszeresen kezelô nôgyógyász da-
ganatsebész tisztában van azzal, hogy a betegek sorsa alap ve tô-
en függ az elsô hasmûtéttôl, ezért akkor is kiterjesztett mûtétet 
végez, amikor a mûtét kockázata jelentôs. Sôt abban az esetben 
is törekszik a „sejtcsökkentésre”, amikor a daganat maradék 
nélküli eltávolítása nem lehetséges (suboptimalis mûtét). Ez a 

mû té ti eljárás még abban a ritkább helyzetben is elônyös, ami-
kor a betegnek hasüregen kívüli (például mellkasi) áttéte is van. 
Általános tapasztalat, hogy a hasüregi daganat eltávolítását 
még többszörös bélmûtét árán is érdemes megkísérelni. Ezzel 
szemben az általános sebészethez tartozó, hasüregi daganatok 
között egy sincs, amelyben a daganat részleges (nagy részének) 
eltávolítása a betegnek számottevô elônyt jelentene. 

A PETEFÉSZEKRÁK BÉLSEBÉSZETÉNEK SAJÁTOSSÁGAI  A petefészekrák 
mû té té nek egyik érdekes – a mûtéti tervezésnél figyelembe 
ve en dô – sajátossága, hogy a mûtét alatt csillapíthatatlannak 
tû nô, anatómiailag meghatározhatatlan kiindulású, egyszerre 
számtalan hely rôl jelentkezô vérzések a daganat nagy részének 
eltávolítása után könnyen megszüntethetôk. Ennek ismereté-
ben, a petefészekrák sebészetében jártas nôgyógyász onkoló-
gus a kétségbeejtô, ezer helyrôl jelentkezô vérzés ellenére is a 
mû tét gyors és megalkuvás nélküli – adott esetben kü lön bö zô 
bél mû té te ket is magába foglaló – kiterjesztése mellett dönt, és 
a tervezett mûtétet elvégzi. Saját, több évtizedes tapasztalatunk 
is azt mutatja, hogy ez az eljárás célravezetô, és a vérzéscsilla-
pításnak sokszor az egyetlen jó esélyét adja.

Jellegzetes sajátossága a petefészekrák sebészetének az is, hogy 
a bélvarratok ebben a kórképben nem gyógyulnak a szokásos-
nál rosszabbul. A rossz általános állapotú, nemegyszer kemote-
rápiával elôkezelt, tartósan fehérje hiányos betegeknél, még ha 
a beleken miliaris szóródás is látható – vagyis amikor minden, 
az általános sebészetben számon tartott kockázati tényezô arra 
utalna, hogy a bélvarrat kimenetele kétséges –, a bélvarratok 
többnyire szövôdmény nélkül meggyógyulnak. Ez a megfigye-
lés is felettébb támogatja a mûtét alatt jelentkezô vérzések ellá-
tására javasolt ún. „menekülj elôre!” módszert.

BÉLMÛTÉT ÉS A KEMOTERÁPIA  A sejtmérgezô gyógyszerkezelés és 
a bélmûtétek kapcsolata háromféle: a) a mûtétet a gyógyszeres 
kezelés után végezzük; b) a kemoterápiát adjuk a mûtét után; 
c) a mûtétet a gyógyszeres kezelés közé iktatjuk. Az utóbbit 
külön nem tárgyaljuk; ilyen esetekben is az elsô két pontban 
részletezett elveket alkalmazzuk. 

KEMOTERÁPIÁT KÖVETÔ BÉLMÛTÉTEK  Külön meggondolást kíván a pe-
tefészekrák kemoterápiát követô (második) mûtéte. Ilyenkor a 
mû té ti kockázat mérlegelésénél számolnunk kell a nagy mennyi-
sé gû platinakezelés beleket károsító hatásával. A ciszplatin a 
belekre hasonlóan hat, mint a sugárkezelés, de azzal ellentét-
ben, a sejtmérgezô gyógyszerek bélfalat károsító hatása idôvel 
(hónapok múlva) csökken, majd teljesen megszûnik. A sugár-
kezelés véglegesen rongálja a beleket, ami az idôvel nem javul, 
inkább romolhat. 

A platinakezelés bélkárosító hatását a nôgyógyász onkológu-
sok jól ismerik, az általános sebészek kevésbé vagy egyáltalán 
nem, mivel a sebészeti daganatok, betegségek ellátásában nagy 
mennyi sé gû platinakezelést követô has/bélmûtétet legfeljebb 
elvétve végeznek. 

Ungár L és munkatársa
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Daganatgyógyászati megfontolásból a kiújult petefészekrákot 
csak akkor érdemes mûteni – második sejtcsökkentô mûtétet 
végezni –, ha a betegség elsôdleges kezelése és a kiújulás kö-
zött legalább egy év már eltelt. Sajátos egybeesés, hogy a pla-
tinakezelésnek a bélmûtét kockázatát fokozó hatása is hoz zá ve-
tô le ge sen egy év alatt múlik el.

Messzemenôen nem tisztázott, hogy az ún. bevezetô (neoadjue-
váns) kemoterápia – amikor csak két vagy három gyógyszeres 
kezelést adunk a mûtét elôtt – mennyire károsítja a beleket. En-
nek nemcsak a mûtét idôpontjának meghatározásában, de az 
esetlegesen szükséges bélmûtétek elvégzésének eldöntésénél 
is je len tô sé ge van. Tapasztalatunk szerint a teljes kezeléshez 
szükséges ciszplatin egyharmadának/felének bélfalkárosító 
hatása nem számottevô, a sebgyógyulást lényegesen nem befo-
lyásolja; ennek ellenére ennek lehetôségét mindig tartsuk szem 
elôtt. Szerencsére, bevezetô kemoterápia hatására a daganat 
rendre annyira visszafejlôdik, hogy a kezelést követô mû té tek-
nél bélvarratok készítése csak nagyritkán szükséges.

A MÛTÉTET KÖVETÔ KEMOTERÁPIA  A petefészekrák kezelésének egy 
másik sajátos szempontja a mûtétet követô kemoterápia idô zí té-
se. A gyógyszeres kezeléstôl akkor várható a legjobb hatás, ha 
azt a mûtét utáni elsô három héten belül elkezdjük. A sejt csök-
ken tô mûtét után törvényszerûen felgyorsul a visszahagyott 
daganatban a sejtosztódás, a daganat gyorsabban növekszik, s 
a daganat a kemoterápiás szerre érzékeny idôszakba jut. Ez a 
ked ve zô idôszak azonban viszonylag hamar elmúlik, és ha a 
kemoterápiát halogatjuk, a sejtcsökkentô mûtét értelmét vesz-
ti. Ezért, ha a várható mûtéti megterhelés, esetleg szövôdmény 
miatt a kemoterápiát a mûtét után valószínûleg csak megkés-
ve adhatjuk, célszerûbb a sorrendet megfordítani, a kezelést 
gyógyszerek adásával kezdeni. Ilyen késlekedést okozhat a 
sebgyógyulást hátráltató jelentôs kövérség, az elzáródásos lég-
úti betegségek, a cukorbetegség, a hasfali sérv stb.; különösen, 
ha társulnak. 

A ráksejtek mûtét utáni fokozott gyógyszerérzékenysége in-
dokolja, hogy a jó általános állapotú, a mûtétbôl feltehetôen 
egy-két hét alatt kemoterápiára alkalmas állapotig gyógyuló 
petefészekrákos betegnél, még a daganat teljes eltávolításának 
esélye nélkül is érdemes akár többszörös bélmûtétet végezni. 
Ezzel szemben, ha a mûtét utáni gyógyulás várhatóan elhúzó-
dik, helyesebb a mûtéttôl elállni, még akkor is, ha a daganat el-
távolítása egyszerûbbnek tûnik. Másként fogalmazva: kérdéses, 
hogy a bélmûtét indokolt-e azokban az esetekben, amelyekben 
a daganat ugyan teljesen, maradék nélkül eltávolítható, de a 
kemoterápia megkezdését a bélmûtét több héttel késleltetné.

A PETEFÉSZEKRÁKOS BETEGEK BÉLELZÁRÓDÁSA  A sebészek és nô gyó-
gyász onkológusok közötti nézeteltérések viszonylag gyakori 
oka a gyógyíthatatlan, csupán tünetileg kezelt petefészekrákos 
betegek bélelzáródásának ellátása. A bélelzáródás az aktív 
kezelés idôszakán már túljutott petefészekrák egyik gyakori, 
sokszor megoldhatatlan szövôdménye. A betegek egy része 

kifejezetten jó általános állapotban kerül ebbe az elviselhetet-
len, gyakran hetekig tartó, állandó hányást okozó helyzetbe. Az 
állandó hányás gyötrelmeiben egyedül a gastrostoma hozhat 
enyhülést. Készítéséhez jó endoszkópos sebész, a gyomornyí-
lás képzéséhez megfelelô eszközök és anyagi nehézséggel nem 
küsz kö dô kórházi feltételek szükségesek.  

Hazánkban gyomorkivezetést a tünetek enyhítése, a betegek 
állapotának javítása végett elsôsorban mesterséges, a gyomor-
nyíláson keresztüli táplálás céljára készítenek. A sebészek – a 
nô gyó gyász onkológus unszolása ellenére – elzárkóznak attól, 
hogy a gyomorfeszülés csökkentésére végezzék ezt a mû té tet. 
Az endoszkópos gastrostoma felhelyezése végképp nem nô gyó-
gyá sza ti mûtét, így – legalábbis Magyarországon – ez a sebészi 
beavatkozás nem került be a petefészekrákos betegek ellátásá-
nak gyakorlatába. 

A gyomorkivezetéssel ellentétben a nyitott hasmûtét szinte 
soha nem oldja meg a gyógyíthatatlan petefészekrákos bete-
gek bélelzáródását, állandó hányását. A bélelzáródás ebben a 
kórképben jellemzôen többszörös, a vékonybeleket kiterjed-
ten érinti, következésképp a bélkivezetés (enterostoma) vagy 
a meg ke rü lô bélösszeköttetés (entero-enteralis anastomosis) 
többnyire eredménytelen. Tovább nehezíti a helyzetet az általá-
nos sebészet egyik megingathatatlan alapelve, az a megváltoz-
tathatatlan általános sebészeti alapelv (paradigma), miszerint 
a bélelzáródásos beteg hasát fel kell tárni. Valóban, a sebészi 
osztályra keveredett bélelzáródásban szenvedô, menthetetlen 
petefészekrákos betegnek kevés esélye van arra, hogy egy tel-
jesen értelmetlen hasmegnyitást elkerüljön.

Sajnos nincs olyan gyógyszeres kezelés, amely az ileusos be-
teg hányását enyhítené. A kábító fájdalomcsillapítással meg-
rövidíthetjük a beteg életét, de keserves hányását – amely még 
hetekig is tarthat – nem tudjuk csillapítani. 

Ez a példa mutatja talán a legtisztábban, hogy van olyan beteg-
ség, olyan helyzet, amikor a kórképet jól ismerô nôgyógyász 
onkológus kívánsága ellenére nem végzik el azt a sebészi be-
avatkozást, amelyhez csak az általános sebésznek van eszköze 
és képzettsége. Ugyanakkor a beteget – ha sebészeti osztályra 
szállítják – olyan sebészi beavatkozással kezelik, amelyet a nô-
gyó gyász onkológus kifejezetten ellenez, és amelyet a nô gyó-
gyá sza ti osztályon is elvégezhetnének, ha lenne értelme.

A SUGÁRKEZELÉST KÖVETÔ BÉLMÛTÉTEK SAJÁTOSSÁGAI  A su-
gársérült beleken végzett bélmûtét a nôgyógyászati onkoló-
giában viszonylag gyakori. A kiújult méhnyakrákos betegek 
mû té tei nek valamilyen bélmûtét gyakorlatilag mindig részét 
képezi. A kérdést taglaló közleményekkel egybehangzóan, sa-
ját tapasztalatunk szerint is sokkal szerencsésebb, ha ezeket a 
mû té te ket nô gyó gyá szati onkológiai központokban, a bél- és 
urológiai sebészetben is gyakorlott nôgyógyász daganatsebész 
végzi. A mû tét egy-egy szakaszához meghívott általános sebész 
– tapasztalat és ismeret híján – nem tudja a kiújult nô gyó gyá sza-
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ti daganatot helyesen kórismézni, a sebészi beavatkozás terve-
zéshez szükséges kórjóslatot és a mûtét várható hasznát meg-
határozni. Erre kizárólag a bélsebészetben is jártas nôgyógyász 
onkológus alkalmas. 

Magyar tankönyvi ajánlás szerint a bélvarratotok készítésének 
sikere három alapvetô feltételtôl függ: a) az összevarrandó 
bélvégek jó vérellátásától; b) a megfelelô mûtét elôtti és utáni 
ke ze lés tôl, különös tekintettel a bélelôkészítésre és a szüksé-
ges fehérjepótlásra; c) a tökéletes mûtéti módszertôl. Sajnos a 
sugárkezelés után kiújult méhnyak-, valamint a méhtest- és hü-
velyrákos betegek is gyakran fehérjehiányosak (hypoproteine-
aemiásak), a besugarazott belek vérellátása rossz, és a helyes 
bél elô ké szí tés re sincs mindig lehetôség, például bélsipolyok, 
bél-hólyag sipolyok stb. miatt. 

GYAKORLATI MEGGONDOLÁSOK   

1. A bélszakaszok egyesítéseinél (anastomosisoknál), ha a vér-
ellátás zavartalan, általában elég az egyesítendô bélszakaszok 
színére, a bélmozgásokra (bélperistaltica) és a sebszélek kapil-
láris vérzéseire figyelni. A besugarazott betegek bélmûtéteinél, 
ezenkívül az összevarrandó bélszakaszokat ellátó ereket is ke-
ressük fel, mert a megfelelô vérellátást csak a vérellátási fô ér-
törzsek megtartásával biztosíthatjuk. A nôgyógyász sebésznek 
tehát az egyes bélszakaszok vérellátását jól kell ismernie. A be-
lek kivágásának helyét úgy válasszuk meg, hogy a fô értörzsek 
érintetlenek maradjanak. 

A sugárkezelt bélfal a károsodás mértékétôl függôen megvas-
tagodik, rugalmasságát elveszti, törékennyé válik; a varratok a 
sugársérült bélfalat könnyen átvágják. A nôgyógyászati kórké-
pekben alkalmazott sugárkezelésre jellemzô, hogy a kismeden-
cébe került – összenövésektôl rögzített vagy csak oda csúszott – 
vékonybélszakaszok sugársérülése a legkifejezettebb. Ezeken 
a bélszakaszokon a bél színe nem utal a sérülésre, és a sérült 
bélszakasz külsô fala (serosája) is jellemzôen épnek látszik, sôt 
a sugársérült bélszakaszokon bélmozgások is észlelhetôk. A 
sugársérülésre csak a megvastagodott, merevebb bélfal utal. A 
sugársérült bélszakaszra felhelyezett varratok gyógyulási va ló-
szí nû sége vajmi csekély, ezért akkor is kerüljük a sugársérült 
bélszakaszon végzett mûtéteket, ha ez jelentôsen növeli az el-
távolítandó bélszakasz hosszát. 

2. Feltételezhetô bélmûtét – különösen vastagbélmûtét – ese-
tén nagyon fontos a mûtét elôtti bélelôkészítés. A bélvarratok 
gyógyulása nagymértékben függ a mûtét utáni fehérjepótlástól 
is. Gyenge általános állapotú, fehérjehiányos, daganatos bete-
gek tervezett mûtétjénél ajánlott a „mûtét utáni” fehérjepótlást 
már a mû tét elôtti felkészítési szakban elkezdeni.

3. A mûtét sikerében nemcsak a mûtô orvos gyakorlata, sebészi 
készsége számít, hanem az alkalmazott varróanyagok is. A kor-
sze rû, atraumatikus, egyfonalú (monofil), nem vagy lassan 
felszívódó varróanyagok alkalmazását nem szabad költségta-
karékosságra hivatkozva elhagyni. A megfelelô bélvarrógépek 

lényegesen lerövidítik a mûtét idejét, sôt alkalmazásukkal a 
kézzel készített bélvarratok kockázatát is elkerülhetjük. A var-
rógép minden esetben „jó formában van”: nem fárad el, nem 
siet, nem zavarja a rossz asszisztencia stb. Különösen ajánlott a 
bélvarrógépek alkalmazása a betegnek és a sebésznek egyaránt 
meg ter he lô hosszú mûtétekben, és amikor egynél több bélegye-
sítést varrunk. A klasszikus szabály azonban nôgyógyászati 
mû té tek esetén is érvényes: az használjon bélvarrógépet, aki a 
bél össze köt te tést (a bélanastomosist) kézzel is biztonságosan 
meg tudná varrni. 

Más, a sebészek között hosszas viták tárgyát képezô kérdések, 
– a tovafutó vagy csomós öltések, illetve az egy vagy két var-
ratsor alkalmazása, a felszívódó vagy nem felszívódó fonalak 
elônybe részesítése stb. – nem a nôgyógyászati osztályokon 
végzett bélmûtéteknél tisztázódnak. Minden bélmûtétet végzô 
nô gyó gyászt arra bíztatunk, hogy azt a varróanyagot és mód-
szert alkalmazza, amiben jó gyakorlata van, és amit a legbiz-
tonságosabbnak érez.

A BELEK SEBÉSZETÉNEK SAJÁTOSSÁGAI ENDOMETRIOSISBAN  
A mindennapok gyakori bélsebészeti aggálya a beleket is érin-
tô endometriosis mûtéte. A kórkép gyakori, rendkívül válto-
zatos, és gyakran érinti a beleket, elsôsorban a végbelet és a 
szig ma be let. Általánosan elfogadott kezelési elv: az elváltozás 
maradék nélküli eltávolítására törekedjünk. Nehezebb kérdés, 
hogy valamilyen jóindulatú kórkép kezelésében mekkora se-
bészi kockázatot tartunk arányosnak a remélt sikerrel. A kór-
kép egyik jellemzôje – ami a mûtéti kockázat szempontjából 
is lényeges –, hogy a betegség a végbelet, a parametriumot és 
a húgyvezetéket egyidejûleg, változatos kiterjedésben érintheti, 
így sebészi kezelése nehezebb lehet a daganatsebészet legbo-
nyolultabb mûtéteinél is. 

Jellegzetes a kiterjedt endometriosisban szenvedô betegek kór-
története: benne rendre olyan mûtétek sorozata szerepel, ame-
lyeknél a belek, a húgyvezeték, a húgyhólyag sebészetében 
járatlan nôgyógyász csak részlegesen távolította el az endomea-
triosist. A betegek ezekbôl a mûtétekbôl többnyire akkor is felr-
épülnek, ha bél, húgyvezeték, húgyhólyag stb. sérüléssel jártak. 
Jel lem zô, hogy a tünetek az elváltozás részleges eltávolítását kö-
ve tô en is átmenetileg enyhülnek. Tartós javulást – az esetleges 
med dô ség gyógyításával – azonban csak az endometrioticus 
szövetek teljes eltávolítása eredményez. 

Az endometriosis erôsen vérezhet, ami zavarhatja a mûtétet. 
A vérzés azonban ellátható, még akkor is, ha az elváltozást csak 
részben sikerül eltávolítani. 

PETEFÉSZEK-ENDOMETRIOSIS  A petefészekben képzôdött ún. cso-
ko lá dé töm lô re (endometrioma) általánosságban jellemzô – a 
valódi daganatoktól eltérôen –, hogy viszonylag jól gyógyuló, 
a varratokat jól tartó szövetbôl áll. A kismedencei szervek 
szöveteinél (bél, ureter, húgyhólyag) lényegesen keményebb, 
szívósabb endometrioticus szövet vészhelyzetben megbízható 

Ungár L és munkatársa
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alkotórésze lehet a húgyhólyag, a vastag- vagy végbél sérülését 
ellátó varratsornak. Ez teszi lehetôvé, hogy a mûtét alatt utat 
vesztett általános nôgyógyász a kórképet nem ismerô, így adott 
esetben szintén utat vesztett általános sebésszel az oldalán, jó 
eséllyel meneküljön a mûtéti sérülésbôl, és csupán egy sze rû 
helyreállító varratot képezzen akkor is, ha az elváltozást a sé-
rülés környezetébôl nem sikerül eltávolítani.

A BÉLNYÁLKAHÁRTYÁRA TERJEDÔ ENDOMETRIOSIS  A mûtét kiterjesz-
tésének egyik lényeges szempontja, hogy a betegség okoz-e a 
menses idején egyértelmûen megállapítható bélvérzést. Ha igen, 
fel té te lez he tô, hogy az endometriosis beszûri a bél nyálkahár-
tyáját is. A végbelet, vastagbelet érintô elváltozásnál ezért is 
nélkülözhetetlen lenne a mûtét elôtti béltükrözés, amely azon-
ban a csontkemény, a beleket a környezethez változatos meg-
töretésekkel rögzítô, fájdalmas alapbetegség következtében, 
gyakran sikertelen. Ha a tünetek és/vagy a béltükrözés nem 
utalnak egyértelmûen a nyálkahártya érintettségére, érdemes 
megkísérelni az ép bélfal és az endometrioma sebészi szétvá-
lasztását, még ha a mûtét a bélüreg megnyílásának kifejezett 
veszélyével is jár. Sokszor tapasztaltuk, hogy még azokban az 
esetekben is, amikor a mûtéti tapintási lelet alapján egy ér tel mû-
en úgy tûnik, hogy a bélfalat az endometriosis teljes vastagság-
gában beszûri, az endometriosis gyakorta, a bélüreg megnyitá-
sa nélkül is teljesen eltávolítható. Kifejezetten hangsúlyozzuk, 
hogy ilyen beavatkozás csak akkor végezhetô, ha a sebész szá-
mít a bél megnyílására, és felkészült – a betegét is elôre felké-
szítette – a bél kisebb-nagyobb szakaszának kivágására.

SIGMABÉL-ENDOMETRIOSIS  A méh hátsó falához, a Douglas-üreg 
hashártyájához kötött sigmabélkacs-endometriosis eltávolítása 
az egyik viszonylag gyakori sebészi feladat. Az endometriosisos 
bélszakasz többnyire néhány centiméter hosszúságú, a bél töb-
bi része ép. A mûtétet tehát, szokásosan az egészséges fiatal 
nô, egészséges vastagbelén végezzük. A sigmabélszakasz ki-
iktatása után, szinte mindig, jól mozgatható, könnyen egymás 
mellé fek tet he tô bélvégeket kell egyesítenünk. Ilyenkor bátran 
készíthetünk oldal az oldalhoz anastomosist is, a nyílás kényel-

mes tágasságú lesz. Sôt – ellentétben az általános sebészeti 
gyakorlattal – az endometriosis mûtéténél, sokszor alkalmazs-
hatunk GIA- (oldal az oldalhoz) varrógépet is a sigma-sigma 
egyesítéshez. Nem kell a varrógépet a végbélen keresztül a 
hasüregi bélszakaszba jutatni, annak minden elônyével: a var-
rógép felvezetéséhez nem kell külön orvost hívni, a mûtéti izo-
lálást megbontani, és a bélösszeköttetés nyílásának nagysága 
miatt sem kell aggódnunk. A körkörös varrógéppel ugyanis – a 
végbél-sigmabél méretkülönbsége miatt – nem is olyan ritkán 
csak szû kebb nyílás készíthetô. 

VÉGBÉL-HÜVELY ENDOMETRIOSIS  Az endometriosis másik jellegze-
tes, belet érintô területe a végbél-hüvely (rectovaginalis) rés. 
Sok betegnél a hátsó hüvelyboltozatban tapintható fájdalmas 
csomó hívja fel a figyelmet az endometriosisra, amely gyakorta 
önálló elváltozás, így eltávolítása a panaszok megszüntetésén 
kívül gyógyulást is jelent. 

A hátsó hüvelyboltozatnál a végbél és a hüvely között szé-
les, laza kötôszövettel kitöltött rés található, ami a sebésznek 
jó hozzáférést biztosít. Ezért, még ha kétségesnek is tûnik az 
endometriosis és a végbélfal szétválasztásának sikere, érde -
mes a hüvely felôli megközelítést választani. Lépten-nyomon 
tapasztaljuk, hogy a hüvely irányából a végbél-hüvely rés enp-
dometriomája nehéznek tûnô esetekben is eltávolítható. Hangí-
súlyozzuk azonban, hogy a sebésznek és a betegnek egyaránt 
számítani kell az esetleg szükségessé váló végbélcsonkolásra. 
Kifejezetten javasoljuk, hogy a hüvelyi mûtéthez úgy fektessük 
és terítsük le a beteget, hogy – ha a végbél megnyílik – az ala-
csony anastomosishoz a hasmûtét feltételei meglegyenek. 

Az endometriosis miatt végzett alacsony végbélegyesítésnél is 
a korábbiakban már kifejtett sebészi elveket alkalmazzuk: az 
elváltozás közvetlen környezete megtartható, így – az endol-
metriosis teljes eltávolításakor is – „takarékos” bélresectiot vée-
gezhetünk. Az endometriosis nem rontja a belek sebszéleinek 
gyógyulását, következésképp a tehermentesítô bélkivezetés 
(colostoma vagy ileostoma) szükségtelen.
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