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BEVEZETÉS A nőgyógyászati onk ológia gyakor lati kérdése i 
közö tt viszonylag ritkán es ik szó a műtéti techn ikáró l. A 

napjainkban végzett radikáli s műtétek többségét évtizedekkel 
eze lőtt dolgoz ták ki , és eze ket kevés kivétellel lényegében ma 

is az eredeti leín1sok sze rint végz ik. Az alapelvek sok vona t
kozás ban nem változtak , de a szövődmények gyako riságának 

csökkentésé re számos kiegész ítésre, illetve módosítá s beve
zetésére került sor. 

Napjainkban a betege llátás során egy re nagyobb sze repet kap 

a minőség. A minőségi mutat ók egyi k legfo ntosabb eleme a 
hatéko nyság. A már kia lakult keze lés i e lvek és módszere k 

megvá ltoztatásá nak a lapja az össze hasonlító vizsgá lat. Új 
módsze rek alkalmazá sát minden ese tben bizonyítékokra ke ll 

alapozn i. A klinikai kutatá s módszena ni szempontb ól legfej
lettebb és legmegb ízhatóbb eszköze a kontrollá lt prospektív 
tanulmány. A nőgyógyász onkológusok sz,1mára jel entős 

drénezésse l, van-atokka l és kötözésse l kapcsolatos ismerete
ket a refe rátum a nemzetköz i iroda lomban megje lent nagy 
tanulmán yok eredményeire alapozva foglalja össze. 

DRÉNEZÉS Minden egyes drén behelyezésekor válaszolnunk 

kell az alább i kérdésekre: Miért? Hová? Mikor? Melyiket? 

A „Miért?" kérdésre össze fog lalóan a testfolyadék eltávolí
tása ad választ. A drén behelyezé sét gya korisági so1Tendben 

vizelet, vér, nyirok, genny és aszcite sz folyama tos e ltávolítá
s,1nak szükséges sége indokolja. Szűkebb é11elemben a seb

ben felgyü lem lő váladék e ltávol ítása , a varratfeszülés , seb
szétválás, folyadé kgyülem és a felül fe11őződés megelőzését 

szo lgá lja. 

A „Hová?" ké rdéssel kapcso latban itt csak az alábbi három 
leggya krabb an felmerülő területet étinti az össze foglaló: hasi 
seb, műtéti terüle t és a húgy hólyag. 
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Drén behely ezése indoko lt mind en olyan ese tben, ahol a 

testváladék felgyülem lésének veszé lye fennáll. Ezen ese tek 
közé tartoznak az olyan műtétek, ahol nehéz a vérzéscs il

lapítá s, e lhúzódó sebgyóg yu lás ra hajlamo sító kö rülmény áll 
fenn (pl. obezitás, aszc itesz, anémia, hipoprot einémia , szep

tikus műtét), a hasüregben nagy peritoneum-foszto tt terüle
tek alaku lnak ki , vagy a hólyag ürít és posz topera tív zava ra 

várható. 

Azt, hogy „Melyik?" drénezés i típust alkalmazzuk, sok ese t
ben előre meghatá rozzá k az anyag i lehetőségek. Az e lmúlt 

egy-két évtized kutatá si eredményeire a lapozva azonba n az 
alábbi választásokról esik leggy akrabban szó : 

Műtét i területbenzárt rendszerű sz ívód rén vagy a drénezés 

Hasi seb 
Húgyhólyag 

elhagyása 
szubfaszciális vagy szuprafaszc iális 
szuprapubiku s vagy transzuretrá lis drénezés 

MŰTÉll TERÜLET DRENÁIÁSA DiSaia munkacsoportja ( 1) retros
pektív tanulmányban vizsgá lta a radikáli s méheltávo lítás t 
követő kismedence i drénezés szerepét. Több éves anyagában 

a hatvanhét zárt rendszerű szívó drénnel keze lt ese te között 
sokkal gyako ribb vo lt a kórházi újrafe lvé te lt indoko ló szö

vődmények gyakorisága, m int a negyve nnyo lc drének behe

lyezése nélkül operált betegnél. A két betegcsopo1tban a szö
vődmények gyako riságát befolyáso ló tényezők megoszlása, 
mint például a stádium -megosz lás, rad ika litás , műtéti vé r

veszteség és a műtét tan ama azonos vo lt. A kismedencei 
drénezés szükségességét módszerta nilag megbízhatóbb pros

pektív tanulmán yba n is vizsgá lták már. Cavanagh munka
csoportja (2) köze l ötven fős betegcsopo n okba n haso nlította 
össze a medc nce fali és hüvelyi drénezé s! a csak hüve lyi dré
nezésse l. A betegcsopo rtok hason lóak vo ltak a szövődmé

nyeket befolyáso ló egyé b tényezők vonatkozásában. A vára
kozássa l el lentétben nem vo lt külö nbség a két csopo rtb an 
ész lelt lázas szövődmények gyakori ságá ban , va lamint a nyi

roktömlők előfordu l ásában sem. Haso nló mode m metodiká
val kivite lezett kl inikai vizsgá lat colo rectáli s sebészeti anyag
ban azonban a drénezés elhagyásá nak előnyeit igazo lta (3) . 

Monaghan és munkatársai (4) prospektív random izált tanul
mányban vizsgá lták a kismede nce i drénezés szere pét. Az ult-
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rahango s illetve klinikai vizsgálatta l felismert nyiroktömlők 
gyako risága a dréneze tt csoport ban l 5,6 illetve 5,9% volt , 

míg a drén nélkül kezelt ese tekben 17,4 illetve 6,1% volt. 
Eredményeik meggyőzően demonstrálják , hogy a radikális 
méhe ltávolí tások utáni limfoc isztaképződést nem befolyá 

so lja az . hogy drénezést alkalmaztak-e vagy sem. Persze az 
eredmények csak akkor reprodukálhatók , ha azono s műtéti 

techn ikát alkalmazun k. A Gateshead- i munkac soport á ltal 
végze tt műtéteknél a kismedence i peritoneumot nem z.:11ják. 

Azokban az intéze tekben, ahol a peritoneumot szinte henn e
ti kusa n zárjá k. oll a Monagha n (4) munka csoportja által 

végzell vizsgéllat bizonyára épp ellenkező eredményhez vezet
ne. Spernol (5) egy retrospek tív vizsgá latba n hasonlította 

össze a radikáli s műtétek után jelentkező kismedence i vér
ömlenyek és I imfoc iszták gyakori ságá t z,1rt és nyitott peri
toneumú ese tek közö tt. A drénezés azonos típusa és tartama 

e llenére lényegesen gyakra bban a lakult ki haematoma és 
limfociszta azok nál a betege knél, akikn él a kismedence i peri

toneumot varratokkal zárták a műtét során. 

HASFALI SEB DRENÁIÁSA A hasfa li seb drenálásával kapcsolatos 
iroda lom meglehetősen szegé nyes. A bevezetőben felsorolt 
alapelvek itl is érvényesek. A miért, hová, mikor és melyi 
ket kérdések re adott válaszokat az adott körülmények min
den ese tben meghatározzák. A legfontosabb figye lembe ve

endő körülm ények a hemosztázis mé11éke és a sebgyógy u
lást késleltető tényezők je lenléte. A mind ennap i gyakorlat
ban egyéni. sokszo r gondolkodás nélkül követelt szokások
tól függően a szuprafaszcial is és szubfaszcia lis drenálás, va

lamint a kellő kombi nác iója terjedt e l. Figyelemre méltó, 

hogy hasfa li hcmatóma szillle kizárólag a faszcia alalt képző
dik, így annak megelőzésére a szuprafa szciális drenálás alkal
mazása nem indokolt. Dia1e1rniás koag uhk ió alkalmazásá

va l, akkur átus vé rzéscs illap ítás mellc u rizikótényezők hiá
nyában valószínűleg teljese n feles leges a nem kontaminá lt 

hasfa li sebek drená lása . 

HÓLYAG-DRENÁlÁS lngram (6) 1972- ben közölte e lsőként a 

húgyhólyag hasfalon keresz tül vezetett drcná lásának módsze
rét. 1975-be n azzal a java sla11al mód os ította módsze rét, 
hogy a drént már műtét e lőtt érdemes behe lyezni. A kezdeti 

tapasz talatokat hamaro san követték az össze hason lító vizsgá

latok. Szuprapubikus drená lás ese tén lényegese n kevesebb 
húgyú ti infekció alakult ki , mint tran szuretrális katéterezés 

mellet t (7). Bergman (8) vizsgálatai szerint a lázas szövőd
mények gya kórisága, a kórházi kezelés tartama és a hó lyag 
működésének visszatérésé ig elte lt idő is lényegese n kedve

zőbb suprapubiku s hólyag-d rená lás ese tén. 

VARRATOK A hasfa li sebek zárásának technikájáva l a magyar
ország i sza kirodalom kevese t foglalkozik. Sok házi szokást 

isme rünk , többségében egyé ni anekdotiku s magya rázatok

kal. Hazánkban sz inte még ismeretlen a mod em tudományos 
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kutatásra alapozoll sebzárási technika. Az egészség ügy anya
gi terheinek rohamo s növekedése megkövete li, hogy az al

kalmazoll alte rnatív módsze reket korr ekt módon mérleg re 
téve dön tsük el, mi a legjobb a beteg valamin t a költség ve
tés számára. Az ilyen kérdések részrehajlás nélküli eldöntésé

re mai napig a lega lkalmasabb módszer a prosp ektív rando
mizált klinik ai tanulm ány. Ezt ma már hazánkban is elisme

rik, de a gyakorlatban még nem e lég gyakran alkalmazzák. 
lrvin és munkatársa i (9) már 1977-ben közö ltek hasfalzárás

sal kapcso latos prospektív randomi zá lt tanulm ányt. Vizsgá
latukban a réteges és az egyrétegű hasfalzárás szövődménye

inek gyakoriságát hasonlították össze. Eredm ényeik sze rint a 

sebszé tválá s, a hegsé rv és a sebfertőzés gyakor isága a két 
mód szernél megegyezik. Hasonló következt etésre jut ott 
Ausobsky ( 10) 1985-ös közl eményében, azo nban negatív 
eredményét metodik ai hibákra vezette vissza. Vélemén ye sze
rint az egyrétegű hasfalzárás eredményei kedvezőbbek, és a ta

nulmán y csak azért nem tükröz te ezt, mert a közép vonali 
metszéseket gyakrabban zárták egy rétegben , és a paramedián 

metszésű esetek között gyakor ibb volt a réteges hasfal zárás . 
Chowdhury (11) vizsgála taiban az ilyen egyenlőtlenségeket 

sikerült kikü szöbö lni, így az egyrétegű hasfa lzárá s előnyei 

már sokkal szembetűnőbbé váltak. A sebfertőzés, a savógyü
lcm-képződés, valamim a hegszétválás gyakorisága lényege
sen magasabb volt a több rétegben zárt. csoport betege i kö

zött. 

A sebgyógy ulás zavara iban az endogé n tényezők mellett j e
lentős sze repet já tszanak az alka lmazott varróa nyagok is. 

199 1-ben Cavanagh munkacsop ortja ( 12) nőgyógyászati 

daganatos betegek közön vizsgá lta a sebgyó gyulás zavara it. 

Kétszázötvenhat esetük között egyrétegű hasfa lzárás t követő

en polyglactin (Vicryl) va1Tóanyag alkalm azása mellett heg

szétválást egyálta lán nem észleltek, a hegsé rv kialakulá sának 
gyakorisága pedig 5,5% volt. Betege iket lega lább két év ig 
köve tték nyomon. Egy évtizeddel korábban már végeztek 

összehason lító vizsgá latokat nylon és polyglyco lsav (Dexon), 
illetve prolén és dexon varróanya gokkal ( 13- 14). A prospek
tív randomi zá lt tanu lmány eredménye i a nylonvarratok elő

nyét igazolták a hegszé tválás és a hegsé rv alacsonyabb gya
korisága alapján . Mai tudásunk szerint egyrétegű hasfalzárá si 
technika alkalmazása esetén a legjobb eredmény ek pol y

dioxanon (PDS) varróa nyaggal érhetők el. Erre a megá llap í
tásra szo lgáltat bizo nyítékot Krukowski és munkarársainak 
( 15), va lamint Leaper és munkarársainak ( 16) prospektív 
randomizált tanulmánya , me ly sze rint a PDS cs oport szö
vődményeinek gyako 1isága lényege sen alacsonyabb, mint a 

polypropi lén (nylon ) csoporté. Magyarorszá ghoz ha sonlóan 
kü lföldön is a nőgyógyászok valamiv e l lassúbbak, mini a 

sebésze k az új sebzárási technikák és va1Tóanyagok bevezeté

sében ( 17- 18). 

KÖTÖZÉS A gyógyá szati eszközö k fejlesz tése a kötözőanya-
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gokat is érinti. Ugya nakko r, a műtéti dekontaminác ió fejl ett

ség i foka és a kevés bé invazív eljáráso k beveze tése egyre rit
kábban tesz i szükségessé a tradi cionális sebkötözést. T iszta 

sebe k ese tén sz ükség van-e egyá ltalán többnapos sebfedésre? 
Chrintz ( 19) 1989-es tanulm ánya szerint a vana tok eltávo
lításának napjáig folytatott kötöz és semmil yen előnyt nem 

szo lgá ltato ll a csa k egy napig alkalmazott sebfedésse l szem
ben. A korszerű sebfe dés fejlődési tende nciája két irányban 

fi gyelhető meg. Az egy ik a fedőanyagok transzparenciáját 
igye kszik biztosí tan i, a mási k pedig a bio lógia i lebontható
ság szempontját helyez i előtérbe (20). Az áttetsző sebfedő 

anyago k előnye a se bgyógy ulás kötéscse re nélküli nyomon 
követhetősége, hátnínya azo nban az alacso ny páraáteresztő 
képesség . Az utóbbi tulajdonságo t igyeksz ik javí tani a seb

fedő anyagok úgyneveze ll inte lligens típu sa, amely a seb 
nedvességétől függően változó páraáteresztő képességge l ren

delkezik. Hátránya az ilye n kötözőanyagoknak, hogy idővel 
e lvesz tik áttetszőségüket. Jonkman (2 1) vizsgá latai szerint a 

poliéte ruretán fi lmből kész ült sebfedő anyag 25%-ka l gyo r

sa bb hámosodást biztosít, mint a lényegese n kisebb pára 
áteresztő képességű OpSit e . Rasmussen és munkatá rsai 
(22) prospektív randomi zá lt tanulmá nyba n hason lították 
össze konvencionális abszorbe ns típusú Cutiplast és az okk
luzí v, adhez ív típusú Du0De1m seb fedő anyagoka t. Bár a 

sebgyó gyulás ütemébe n és zavara inak gyakoriságában nem 

vo lt lényeges kü lönbség, az abszo rbens fedőanyag hátránya
ként az eltávo lításkor jelentkező fájdalom mértékét és a víz
hat lanság hiányát emelték ki. 

Összefog lalás ként megállapí tha tó, hogy napja ink orvostudo
mányában a hatékonyság fokozá sához merőben új kezel ési 

e ljárások mellett apró rész letek javí tásával is hozzájárul ha
tunk. Mun kánk minőségének javításához elenged hete tlen a 
hazai és nemzetköz i tapasztalatok figye lembe véte le. Az új 
módsze rek e lterjesztésé t nem lehet szkep ticizmussa l meg
akadályozni. A tudo mányos kutatás i eredményekre alapozo tt 

eljárások átvéte le a ma gyar nőgyógyász onkológusok nak is 
mind ennapi köte lessége. A referátum legje lentősebb tanu lsá

gaként emelendő ki , hogy a kismedence i peritoneum sebé
nek ellátása, a műtéti terület-, hasfal- és húgyhó lyag drenálá

s,ínak módja , a hasfa lzárás technikája és az ana alkalma zoll 
var róanyagok kiválasztása Magyaro rszágon is több figye lmet 
érdemel. 
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