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BEVEZETÉS A sebészi gondolkodásban a hasfa l meg nyitása 

és zárása egé sze n a legutóbbi idő kig nem kapott kel lő hang

sú lyt. Még ma is gya kori, hogy ezen „ala ntas" munka végzé 

sét a fiata l vagy kellő jártasságga l nem rende lkező ko llégára 

bízzák, és az „ igazi" műtő orvos csa k akko r érkezi k, amikor a 

has nyitott , a műtét lényeg i része e lvégezhető. Ez a gya korlat 

helyte len, mert a megfelelően választo tt és végze tt hasmeg

nyitás döntően befolyá so lhatja a mföét s ikerét. A hossza nti 

vagy haránt behato lás, illetve ezek különböző faj tái nak meg

választása és szakszerű végzése sem a megfelelő feltá rás 

sze mpontjából , sem a korai és késő i műtéti szövődmények 

sze mpontjából nem közömbös ( 1 ). 

ANATÓMIAI MEGGONDOLÁSOK A has megny itásakor néhány 

al apvető anatóm iai tényt állandóa n sze m előtt kell tarta ni. A 

hasfa li izomzat a középvo nalban hosszant i irányban futó két 

egyenes hasizombó l, mi ndkét olda li 2- 2 ferde és 1- 1 haránt 

hasizombó l á ll. A linea alba a hasizmok közös bőnyéjének 

tekinthető, amelyre az izmok megfes zülése ko r igen nagy 

húzóerő hat. A hasizmok beideg zés e sza kaszos, a Th,- Th 12-

ből , va lam int az L ,-bő l ered . A L,-ideg két ágra osz lik , a n. 

iliohypogastr icusra és a n. ilio ingu inali sra . Az idegek párhuza

mosa n futnak a külső ferde hasizom rostja iva l, és a rec tushü

ve lyt a linea semilunaris Spiegeli vona lában érik el (2). Az 

idegek lefutását isme rve elkerü l hető, hogy a hasmcgny itáskor 

ezek megsérüljenek . Az ideg sérü lés sze mpo ntjáb ól a hossza n

ti mets zés ek veszélyesebbek, mint az ideglefutással párhuza

mosan futó harán t behatolások. A hasmeg nyitásko r arra is fi

gye lni ke ll, hogy beideg zés i okokból a ferde has izmokat elő

nyösebb rostjaik menté n szétválasztan i, mig az egye nes hasiz

mokat jobb haránt irányban átvágni (3) . 
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A műtőorvosnak t isztá ban kell lenni e a rec tushüve ly fe lépí

téséve l, ame ly külön böz ik a has fe l ső és a lsó részén. A felső 

és az alsó rész közö tti hatá r a linea arc uata ( Doug las-vo nal) , 

amely körülbe lül a kö ldök alatt két harántujj a l helyez kedik el. 

A Doug las-vo nal felett a bel ső és a haránt ferde has izom 

bőnyé i a hátsó rect ushüve lyt a lkotják. Megny itásko r töreked

ni ke ll arra, hog y a metszés a kö ldök felett és közve tlenül a lat

ta a linea albán keresz tül ha ladjo n, és ne nyissa meg a hátsó 

rectus hü velyt. A has a lsó részében, a Douglas-vona ltól lefe lé, 

hátsó rectus hü vely nincs, így a linea alba elvéko nyodik, ami

nek következtébe n az alsó középső hasme tszésck nél a rcctu s

hü vely megnyílása eze n a részen elke rülh etet len (4). 

A HASNYITÁS IRÁNYÁNAK MEGVÁLASZTÁSA A hasat ho ssza n

ti vagy hará nt irányba n nyitha tjuk meg. őgyógyászati műté

teknél a hosszanti behatolás maj dnem mindig a középvo nal

ban tör1énik. Az alsó középső hasme tszés (a lsó med ian laparo

tomia) kiváló feltárást és hozzáfé rést tesz l ehetővé a kisme

dencében. Eme llett nagy e l őnye, hogy gyo rsan végezhető, és 

szü kség eseté n felfe lé, a kö ldök meg kerülésével, tetszőlege

sen hosszabbí tható. Há trányai részben anatómiai okból köve t

kez nek. Az átvágott és összevarrt linea albát a ferde hasi zmok 

az izomtón us visszatérteko r igen nagy erővel húzzá k szé t. A 

rect ushüvcly elkerül hete tlen al só szakasz i és nem ritkán elő

ford uló felső szakaszi megnyitása is a műtét után szövődmé

nyek me legágya. Különösen előnytelen és nagyon meggondo

landó alsó középső hasmetszés t végez ni, ha a beteg hasán, 

e l őző műtétből szá rmazó , para- vagy transrectal is mets zés 

van, me11 a két hosszanti metszés közé kerü lt terület gyógy u

lási hajla ma igen rossz (5). 

Az anatóm iai hát rányok mellett nem szaba d megfe ledkezni az 

a lsó középső hasmetszés kozmet ikai clőnytclenségéről , ame ly 

nem lehet döntő szempont, dc a beteg kívánsága, ésszerű ke

rete k közöt t, befolyáso lhatja a sebész dö ntését. A haránt has

megny itás az esetek döntő többségébe n a hosszant i beha tolás 

a lternatívája lehet, ha a sebész ezek ben já rtas és ismer i az 

egyes me tszések előnyeit, hátrányai t és kor láta it (6). 

61 



Kras znai P 

A HASMETSZÉSEK FORMÁI A nőgyógyászati gyakorlatban 

legink ább a következő harántm etszések használ atosa k, ame

lyeket szerzői nevek kel szo ktunk megkü lönbözten i: 

PFANNENSTIEL-METSZÉS A symphis is felett egy, másfé l ha

rántujjal , azza l párhu zamo san, a bőrredőben vezetett mets zés . 

A bőr és a bőr alatti zs írszöve t éles átmet szése után, a hasfali 

bőnyét is harántul vágjuk át, majd azt tompán és élesen elvá

lasztjuk az egye nes has izmokt ól, és hossza nti irányban ny itjuk 

meg a hashárt yát . A Pfan nenstie l-metszés előnye rácsje lle

gébő l következ ik. Az egymásra merőlegesen nyitott bőnye és 

jen ek, majd a hashártyát ujja l átfúrva jutun k be a sza bad 

hasüregbe. A Cohen -metszés előnye, hogy megfele l ő gyakor

lattal a leggyo rsab ban végezhető haránt met szés, a műtét után i 

időszakban sokkal kevésb é fájda lmas, mint egyé b behato lás , 

szívódra int nem igénye l, és koz metikailag is jó eredmény t ad. 

Hátrá nya, hogy csak kor látozott feltárá st b iztosít, neheze n 

hossza bítható , bár végső ese tben May lard-metszéssé alakít

ható át (5). Sajá t tapa szta latain k szerint megfelelően vá loga

tott esetekben, jó indula tú elváltozások m iatt végzet t mű

tétetknél és idős betegné l j ól alka lmazható. 

hashártya meg bízhat ó zárást b iztosí t , ame llett a rectu shüve- MAYLARD-METSZÉS Lényege , hogy a bőrt és a hasfa li bőnyét 

lye k érintetlenü l hagyása is rendkívül előnyös. Hátrán ya , hogy harántul nyitjuk, felkeressük mindk ét oldalon az egye nes has -

csak korláto zott feltárásra ad lehetőséget, nehe ze n hosszab- izomba belépő arteriát (a. ep igastr ica inferior) , és azo kat le-

bíth ató meg, illetve megho ssza bb ításá nál az idegsé rülés ve- kötjük , majd az egye nes hasi zmot megem e lve az t harántul 

szé lye nag y. Tová bbi hátrány, hogy a szé tvá lasztott izmok kö- átvágjuk . A hashártyát is hará ntu l nyitjuk meg . A May lard-

zött vérömlen y alaku lhat ki , amine k elkerülésé re többen a szí- met szés sz inte egyes íti a hossza nti és a har ánt metszés el ő-

vódrain be helyezését aján lottá k. Úgy tűnik, hogy a vérömleny nye it. Rendk ívül jó feltá rást ad , ugyanak kor a rectus hüve-

keletke zése a hashártya nyitva hag yásáva l vagy laza egyesí té- lyeket épen hagyja, ami a műtét utáni ha sfali szövődményeket 

séve l is megelőzhető. lényege sn csökkent i. Hátránya, hogy pontos és ap rólék os 

technikát igényel. A táplá ló arter iák leköté sét feltét lenül az 

LATERALIS Mc BURNEY-METSZÉS A behatolás a Pfannenstie l- egy enes hasizmok átvágása előtt ke ll végze ni, mert az átvá-

met szés éve l meg egye zik, de a bőnye megn yitása e lőtt a zs ír

szöve tet a tervezett behatolás magassá gáig a középvona lban 

fel kell prepa rá lni, majd az így szaba ddá tett bőnyét a közép

ső be hatolásko r megszo kott mód on hossza nti irányban nyitjuk 

meg. Innentől a behato lás az alsó középső hosszant i hasmet

szés nél meg szok ott módon folyta tódik. A latera lis Mc Bur

ney-me tszés előnye, hogy gyakorlatilag ugya no lyan jó feltá

rást biztos ít, mint az a lsó középső hossz anti laparotomia, fel

felé a műtét igé nyei nek megfelelően j ól hossz abíth ató, a ha

ránt bőnnetszés kevésbé fájdalma s közvet lenül a műtét után, 

gyógyu lás i haj lama még idősebb betegekné l is j ó, és nem uto l

só sorban kozme tikailag is kevés bé zavaró. Hátránya , hogy a 

zs írszövetet kell felválasz tani, amitő l sok sebész idege nkedik , 

a fel válasz tott bőrterület gyakran hossz ú ideig érzéketlen ma

rad hat , és a jó sebgy ógyu láshoz elengedh etetlen a ponto s vér

zéscsillapítás , valamint a napoki g fennta11ott bőnyc fölé he

lyezett sz ívódrain . Saját gya korlatunkb an idős, kövé r betegek

nél, valamint kiterjes ztett műtéteknél is igen kedvező tapasz

ta latokat sze reztünk ezzel a behatolás sal. 

gott és visszahúzo dott hasizmo n ige n neh éz a vérzéscs illapítás 

(6). Soka n azért. idegenkednek ettől a beha to lástól , mert azt 

gondol j ák, hogy az átvág ott izmok a műtét után a beteg mo z

gását, felülé sét akadá lyoz ni fogják. A gyako rlatb an az átvá

gássa l lényeg ileg eggye l több kötőszövetes rész keletkezik , 

ami működését nem zava rja. 

A HASMEGNYITÁS MÓDJÁNAK MEGVÁLASZTÁSA A megfe l elő 

hasmegny itás megvá lasztása csa k több tényező együtte s érté

ke lése alapján lehetséges. A műtét sürgőssége, a tisz tázat lan 

kóri sme, a hasüreg fe lső részére ráterjcdő folyamat ( vagy 

ennek gyanúja) , kiegyensúlyoza tlan szív- és érrendsze ri ál la

pot vagy egyszerűen csa k egy e l őzetes középvo nali laparoto

mia , egyé11elműen maghatározhatja , hogy hossz anti metszés t 

kell választa ni. 

Más esetben a mLÍtőorvos dönth et. A vá lasztásba he lyes a be

teg et is bevonn i, felvilágos ítva az egyes metszés ek előnyeiről 

és hátrány airól. A döntés nél tart suk szem előtt, hogy a hará nt 

metszések erősebb heget adnak, sok kal kevésbé fájdalmasak , 

CO HEN-METSZÉS E hasmcgnyit ás célja a l ehető legkisebb kevés bé zava rják a beteg légzését, korábbi mo zgatást tesz nek 

szöve tsé rülés. A bőrmetszést másfé l-ké t harántujjal magasa b

ban kell veze tni , mint a Pfann cnstiel-metszést, mert az 

egye nes hasiz mok tompa szé tvál asztása közvet lenül a sym

physis felett nem lehetséges. A zs írszöv etet csak a középső 

2-3 cm-es sza kaszo n metszük át, ugyanitt hasítj uk meg harán

tul a bőnyét, amelynek telje s megnyitá sa a bőnye alá bedugott , 

nyitott o lló meg eme léséve l tö11énik, a sz írszövct átvágá sa 

nélkül. Ezt követően az egyenes has izmokat egy mástó l tom

pán szétvá lasztjuk , ügyelve arra , hogy a táplá ló erek ne sé rül-
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lehetővé, és koz metikai lag is előnyösebbek. 

Java so ljuk, hogy a heve ny esetek kivételével a hasmegnyitás 

módját ne a műtőaszta lon dönt sük el. A betegge l va ló egyez

tetés után, a sebészi és a kozme tikai szemponto kat figye lem

be véve válassz uk meg a l egelőnyösebb behatolást. e te

kintsük a hasnyitást (és a zá rást) másodlag os kérdésne k, mert 

a helyesen megvála sztott és végzett hasny itás (és zárás) a 

műtét sikerét döntően befolyáso lhatja. 
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