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BEVEZETÉS A hasfa l zárása a hasi műtétek uto lsó művelete. 

Erre a beteg további so rsát jelentősen meghatározó és számos 

lehetséges szövődményt magába n hordozó műtéti részletre 

gyakran egy elhúzódó , néha számos egyéb előzetes technikai 

megoldást követelő, fárad ságos műtét végé n kerü l sor. Az iro

dalom tanú sága sze rint számsze rint a m(ítét utáni szakban fel

lépő szövődmények több ség e nem a hasi műtéttel, hanem a 

hasfa lla l függ össz e, vérömle ny, gennye sedés, sebszétvá lás, 

sérvek stb. 

A hasfali sebek zá rásáva l kapc so latban szá mos olyan rész let

kérdés van, mell ye l a kézikön yve k vagy a sza kmai felkészítő 

tanfol ya mok nem vagy alig foglalko znak. Ezek a műtéttech

nikai rész letek inkább „apáról fiúra", vagyis egyik nem zedék

ről a más ikra öröklődnek egy-egy központon belül. Álta lában 

egy -egy e lmél eti mag ya rázat is tartozik a technikai megoldá

sokho z, hogy miért ilye n fon alat jó haszná lni, ami lyet hasz

nálnak , az öltést miért így és nem úgy jó betenni stb. Ezek a 

is napvi lágot láttak. E két uto lsó évti zedben a fejlődés az 

anatóm iai és működési megfontol ások fokozo tt figyele mbe

vétele mcl lett egybee sett a modern szövetbarát var róanya

gok, új fertőtlenítőszerek, kötsze rek, ant ibiot ikumok elterje

désével. 

A tovább iakban a saját gyako rlatunkra és a kül földön sze rzett 

tapasztalatainkra alapozva megpróbáljuk egy sz intéz isét adni 

a német , angolszász és francia sebészeti isko lák gyakorlatának 

a hasfa lzá rás i mód sze rekke l kapcsolatban, bemut atva a közöt

tük lévő ellen tmondáso kat is. 

A HASFAL FUN KCIONÁLIS ANATÓMIÁJA A hasfal anatómiájá

ból csupán azo kat a részleteket emelem ki. amel yek nek kül ö

nö s jelentősége van, a megnyitási és zárási módsze rekkel kap

cso latban , illetve amelyek ezá ltal befolyásolják a kora i és ké-

ső i műtét utáni szakot. 

rész letkérdések akkor kezdene k bonyol ulttá válni, ha egy má- A HASFALI IZOMZAT A középvo nalb an hosszanti irányban futó 

sik sebészet i isko lát követő osz tályra, eset leg kül földi intézet 

mfüőjébe látogat unk el. Ilye nkor el őfordulhat az, hogy az 

adott technikai rész lette l kapcsolatban ez előzőhöz képe st más 

vagy ép pen ellenté tes módsze rt hasz nálnak - szintén elmé leti 

magyarázattal alátámas ztva. A szövődmények számára rákér

dezve, ez á ltalában nem tér cl jelentősen a kü l önböző közpon 

tokban. 

A különböző osztá lyo k gyakorlatából kikristá lyoso dott és 

„öröklödő" módszerek mellett csupán az utóbbi két évt ized 

az, amikor a se bészet i iroda lomban a hasfa lzá rás i mód sz

erekke l kapcso latban nag yo bb összehasonlító tanulmányok 

kezdtek megjelenni, sőt egy-egy rész letkérdéssel kapcsolat

ban (pl. egy- vagy többrétcg(í zá rás, peritoni zálá s vagy nem 

peritoni zá lás. tova futó vagy csomós ölté s) nagy esetszámot 

tartalma zó pro spektív randomiz ált tanulmányok eredményei 
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két 111. rec tus abdominisből és a mindkét olda li három lapos 

izomb ól ál l. Ezek a m. obliq uus abdomini s exte rnu s, a 111. ob li

quus abdominis internus és a 111. tran sversus abdominis. A hat 

lapos hasizom úgy is felfogható, mint három hatalmas digast

ricu s izom, melyek közös ina a linea alba. A műtét után i sza k

ban, már a beteg ébredése sorá n, de később is, a hasprés foko

zódása so rán eze k az izmo k igen nagy erővel húzzák a linea 

albát. Így é11hctő, hogy a haránt hasmetszésck zá rása sorá n 

miéi1 érhető cl biztosabb heg , m int a középső has mctszések 

zá rása so rán, és mié11 gyakoribb a steri l hasfali szétvá lás, illet

ve a későbbi hegsérv a medián laparo tom iákat követően. 

A hasmetszés so rán az oldal só lapos hasizmokat jobb a ros t

jaik metén szétvá lasztani , mint haránt ul átvágni (haránt has

és rácsmetszések). A m. rectus abd omini st viszont jobb harán

tul átvágni. Az izom az embryonali s fejlődés során több seg

mensből jön létre. így az izmot több kötőszövetes rész, az ún. 

iscriptio tcndinca sza kítja meg. A hasmetszés során har ántul 

átvágo tt izmo n eggyel több inscripti o tendin ea keletke zik, 

mely az izmot működésében nem káro sítja. Sőt a has i seb zá

rása so rán az izom kü lön rétegként való összevarrására nem is 

kell töre kedni , a kötőszövetes híd ugyanis mind enképpe n lét

rejön. A haránt hasmet szés t követően, amikor az izom nin cs 
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összeva rrva, a másn api vizit sorá n mindi g meglepő, hogy a 

beteg nehézség nélkü l föl tud ülni az ágyba n. 

A hasjál zárása 

cs upán a fasc ia transve rsa lis és a hashártya van. Eze n a részen 

a linea alba va lóba n „l inea", vagy is ige n véko ny vonal. Az 

alsó középső hasmetszés so rán itt a rectushüv e ly mindi g meg-

AZ ELÜLSŐ HASFAL BEIDEGZÉSE Az elülső hasfa l be idegzése ny ílik. Zárására azonban nem kell töreked ni , hiszen itt csupán 

sza kaszos, a Th 7-Th ,1, vagy is az utolsó hat bordaköz i ideg, elülső rec tushüvely van, a heg tartósság át ez biztos ítja, a fas-

valamint az L , ideg látja el. Az L, ideg két ág ra osz lik, a n. c iavar rat so rán csupá n ezt a rétege t kell az öl tésbe felvenni . 

ilio hypogastr icus és a n. ilioingu ina lis. Az idege k lefutása pár

huzamos a m . obl icus exte rnu s rostja ival. A rectushü velyt a A RÉTEGES HASFALZÁRÁS 

linea semilu nar is Sp iege li mentén érik el. Ha az izom idege i- A HASHÁRTYA ZÁRÁSA A klassz ikus has i sebészeti elve k sze -
látása megszűnik, az izom időben elso rvad , helyé t kötőszövet 

vesz i át. Az ilyen kötőszövetes része k fokozottan haj lamosa k 

hegsé rv képződésére. A fenti ekből köve tkezi k, hogy a haránt 

hasmetszése k, melye k az idege k lefutásáva l párhuzamosak, 

nem káros ítják a hasfali izomzat beidegzését . A ho ssza nti late

ra lis be hatoláso k, transrec talis és főleg a para rectalis metszé

se k, több sza kasz beidegzését is káros ítjá k, így sérvképződés

re hajla mos ítanak. Különöse n káros egy esetleges pararectal is 

metszés t követő középső hasm etszés, a két hossza nti metszés 

között i ter ület beidegzés hiányá ban ige n rosszu l gyó gyul, így 

sz inte biztos az inc is ionalis hern ia képződése. A n. iliohypo

gas tri cus a Mc Burn ey-metszés meg hossza bbít ása során sér ül

het, ami az e llátás i területnek megfele l ően a későbbiekben lá

gyé ki sérv képződésére haj lamos ít. Ugy ancsa k az idege k lefu

tási irányá ból, illetve szakaszos je llegéből köve tkez ik, hogy a 

rec tus izmok haránt átvágásá t követően az izom nem bénul 

meg . 

AZ APONEUROSIS vagy klinik ai gya korlatban „fasc ia" , azaz 
bőnye a has fa l zárása sze mpontjá ból a legfontosa bb réteg . Ez 

biztosí tja ugya nis a képződő heg sz ilárdságá t . Mint a későb

biekben látn i fogju k, ha csa k a fasciá t zártu k a bőr alatt, a kép

ződő heg ugyanolyan sz ilárd lesz, min t a réteges hasfa lzárás 

so rán. A linea alba a két egye nes has izom között i, a két rec

tushüve lyt összekötő erős kötőszövet. A rectushüve ly szerke

zete különb özik a has a lsó és felső részé ben. A két rész közöt 

ti határ a linea se micirc ular is Douglasi vagy linea arcuata, 

mely egy felfelé domború vona l a hátsó rec tushüvelynek meg

fele lően, a köldök alatt kb. 2 harántujja l. Alsó medi an lapara 

to mia so rán a hashártya megnyitása kor a nőgyógyászok gya k

ran ezt a vo nalat fogjá k és emelik meg két cs ipessze l. A Doug

las-vo nal gya korlat i je lentősége nagy, mert e vona l fölött a m. 

obliqu us internu s hátsó izo mpá lyája , illetve a 111. transve rsus 

abdominis fasc iáj a a hátsó rectushüve lyt a lkotjá k. Itt a linea 

a lba 1- 2 cm szé les erős kötőszövetes lemez. A has meg nyi

tásakor eze n a része n töreke dni kell arra, hogy a középvo nal

ban, a szé les linea albában haladjunk , és a rectushüvelyt ne 

nyissuk meg . Ame nnyi ben a Doug las-vona l fölött még is meg

nyílt a rec tushüvely , a zá rás so rán a fasc iaö ltés nek mind az 

e lü lső, mind a hátsó rectus hüve lyt fe l ke ll vennie a heg biz

tonsága érde kében . A has a lsó részébe n, vagy is a linea sem i

circ ular is Doug las i-tó l d ista lisan valamenny i oldalsó lapos 

izom apo neuros isa az e lülső rectus hüve lyben folytatódik. Így 

ezen a részen hátsó rectus hüve ly nincs . A rectusok mögö tt 
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rint a fal i has hártya zárására mind en eset ben törekedni ke ll. 

Számos gyakor lati meg figye lés, illetve Ellis és Heddle á llatk í

sérletekkel is igazo lt munk ássága alapján azo nban bebizonyo 

sodo tt , hogy a hashártya zá rása középső hasmetszése k so rán 

sem a sebgyógy ulás t, sem a heg későbbi sz ilárdságát nem be

folyáso lja ( 1, 2). Ugya ncsa k a fent i brit szerzők kísér lete i iga

zo lták, hogy az össze növése k ará nya sem nő meg a hashártya 

ny itva hagyása so rán. Az össze növése k mechanizm usa ugya

nis nem az, hogy a cse plesz és a belek a has hártyafosz tott te

rületek re letapadnak, hanem az, hogy a ross z vére llátású és 

gy ulladt felületek hez tapadna k le. Az össze növések a gyógy u

lás szem pontjábó l itt igen fontos sze repet töl tenek be, hisze n 

a gyorsa n kialakuló érúj raképződés (neovasc ular isat io) j av ítja 

a vérszegény részek gyógy haj lamát. Ha a hashártyát fesz ülés 

a latt, nem szöve tba rát fonalla l (pl. len , cat -gut) zárjuk, több 

lesz az összenövés , mintha nem zá rtuk vo lna. A mesenc hyma

lis réteg rege nera tiós képessége ige n nagy, a has hártya hama r 

rákúsz ik a denudá lt rétegre . Gyako rlat i tapasztalat, hogy az ily 

módon zá rt has ese tleges újra megnyitása során a hashártya 

rétege t ugy anú gy meg kell nyitni , mint az el ső behatolás a l

kalmá va l. A hasfa li hashárty avar rat elhagyásána k tapasz ta

lata ink szer int még egy előnye van. A hasüregből ugya nis a 

savós folyadékgyü lemek vagy vérömlenyek is gyo rsan és 

nyo m nélkül felszívódhatnak. Így amennyiben a hashártyá t 

nem zá rtuk , a bőnye alatt hasfa li fo lyadékgy ülem nem képző

dik , fölös legessé téve az ese tleges sub fasc ial is drain ek hasz

nálatá t, melyet a has hártyát „gondosa n" záró szerzők gya kran 

ajá nlanak. 

Amennyiben a hashártyá t külön rétegben zá1juk , a fokozott 

összenövés-képződés elkerülése vége tt vigyázz unk a fesz ülés

mentes zá rásra , és lehetőség sze rint szövet barát felsz ívódó 

fonalat hasz nálj unk (Yicry l, Dexon , Maxo n stb). A műtét utáni 

sza kot nem befolyáso lja, hogy a zá rás so rán tovafu tó vagy 

cso mós öltést hasz nálunk. 

AZ IZOMRÉTEG ZÁRÁSA A median laparatomia so rán az izmo k 

külön rétegké nt való összevarrása e lhagy ható. Az izomok 

összeva rrása nem j árul hozzá a hasfa li heg sz ilárdságá hoz . Az 

izomb a bete tt öltések könnyen átvágna k, elősegítve az utó

vérzése ket és a gyak ran műtét utáni hőemelkedést oko zó fas 

cia alatti véröm leny képződését. Med ian laparatomia sorá n az 

izomtónus visszanye rése kor a rect usizmok egy máshoz fe

küsz nek. Az anatómiai rés znél le írtak alapjá n, haránt has met-
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szés során az átv ágo tt rectu scsonkok köz ött az újabb inscr ip

t io tendin ea az izmok össze varrása né lkül is kialaku l, 

működésében az izom nem károsod ik. 

A FASCIAVARRAT A hasse b későbbi tartóss ága sze mpontjábó l 

az aponeurosis, a „fasc iava rrat" a legfo ntosabb . Gya kori kér

dés, hogy a cso mós öltése k vagy a tova futó varrat biztos ítja a 

j obb sebgyó gyul ást. Tapasztalatunk sze rint , az irod alm i állítá

sokkal egy behangzóa n, a seb későbbi sz ilárdságá t nem be 

folyáso lja, hogy cso mós vagy to vafutó ö ltést haszná ltun k (3, 

4). Egy re többen részes ít ik azonb an e lőnyben a tovafutó var

ratot , mert egye nletesebb feszülést biztos ít az összefe ktetett 

fasciasz é lek mentén , mert gyo rsabb, és mert lényeg esen 

keves ebb varróa nyago t kell felhasz nálni a drága modern szö

vet barát fonalakból (5, 6). 

A va rrat cso mós vagy tova futó je llegé nél sokkal lényegese bb 

az ö ltés behelyezésé nek módja, illetve a felhasz nált fonal mi

lyensége. Saj át tapaszt alatunk is alátámasztja az állítást, hogy 

a sebszétvá lás leggy ak oribb oka a tú l sűrű, a fasciaszélből tú l 

keveset felöl tő és tú lságosa n meghúzott fasciaö ltése k (3, 7) . 

Hasfa li szé tvá lás esetén gya kran észle l hető, hogy a fonal nem 

sza kadt el, a cso mók is tartanak, cs upán az ö ltések az egy ik 

fasciaszé l ből kiszaka dtak. A hasfa l anató miáj ánál szót ejt et

tünk a mfüét utáni sza kban fellépő húzóerőkről. A meg bízható 

bőnyevarrat sze mp ontjából talá n a leglé nyegese bb , hogy az 

ö ltése k ke l l ő szövet menny isége t vegye nek fe l, mini mum 

0,8-0 ,9, de lehetőség sze rint 1- 1,5 cm- t. Az ö ltése k között 

min imálisan I cm távo lság legye n, és az ö ltése ket ne húzzuk 

meg tú lságosa n, csupán szo rosan fektess ük egymás mellé a 

fasciaszé leket. 

A más ik jelentős tényező a felhasz nált fonal milye nsége. A j e

len írásnak nem feladata a különböző fona lak össze hasonlí

tása. Ezért csupán néhány gya kor lati megá llap ításra szorítko

zunk . A cat-g ut erős szövet i rea kc iót képez a közve tlen műtét 

utáni szak ban, és 7 nap alatt elvesz ít i a szakítósz ilárdságának 

70%-át, ezért fasc iazá rásra nem alka lmas. A len nem felsz ívó

dó, jó l csomóz ható varróanyag. Kor ábban Ma gyaro rszágo n 

talá n a legkite1j edteb ben alka lmazták fasciavarratra. Ige n erős 

szöveti reakciót ad. Gyako ri az öltése k körül a m icroabsces

sus-képződés. A beteg nek is, sebésznek is ke lleme tlen, hogy 

gya kran évekig já r vissza a beteg úja bb és úja bb fona lgra nu

loma eltávo lításá ra. Az utób b i évek fej lesz tése i a sz intetikus 

fonalak teré n a lent gyakor lata ílag kiszo rítottá k, illetve a ma

gya r gya korlatban is ki kellene szo rítsák a műtőből. A po ly

g lactin 910 (Vicryl) és po lyg lico lsav (Dexo n) szövet barát, j ól 

csomózható fonalak , a szak ítósz ilárdságu k több mint 50%-át 

megőrzik a műtét utáni 14 . napo n. Fasc iazárásra kiválóan al

kalmasak , mínt az t több össze hasonlító tanu lmá ny is igazo lta. 

Sajá t gyako rlatu nkba n az utóbb i 8 évbe n tova futó vastag (2-

es) Vicryl- vagy Dexo n-ö ltés t haszná lunk a fasc iazá rásra . A 

Poly d ioxa none (PD S) mo nofí l, lassa n felsz ívodó szöve tbarát 
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fonal. Sza kítószi lárdságának 50%-á t csupán 4 hét után vesz ti 

el. Fasciazárásra ta lán a legjob b fonal (8). Haza i felhasz nálá

sát csupán az ára korlátozza . Gyakorlatunkba n tova futó fas

ciazárásra nem felsz ívódó monofíl fonalat is hasz náltun k (pl. 

Pro lene, Ethibond), és hossz ú távú szövődményt nem ész lel

tünk . Steril sebszétv álást követő hasfa li egyes ítés re vagy inci

s ionalis herniák miatt i hasfa li helyreá llításra kiválóan alkal

masak a nem felsz ívodó, monofil , sz inte t ikus var róanyagok, a 

nylon (Neuro lon, Surgilon, Ethilon), a po lyester (Me rs ilene, 

Dacron) vagy a már em lített polyp ropy lene (Pro lene, Ethi

bond). 

A SUBCUTAN RÉTEG ZÁRÁSA Klinikai szó használat szerint a 

,,zs írréteg zárása" ellentmondásos kérdés. A hasfal rétege i kö

zül a bőr alatt i réteg a legé rzékenyebb . Itt képződnek a sero

mák, eset leg vérömlenyek, melyek később fertőződhetnek , 

gennyese déshez vezetve. Vann ak, akik m inden ese tben zárják 

a bőr alatti rétege t, vannak, akik cs upán ritkábba n helyezi k be 

a bőröltéseket, hogy a műtét utáni első napo n a képződő 

savós-vé res váladék ki tudj on ürülni , és va nnak, akik int rac u

tan tovafutó varra t eseté n a közvet len bőr alatti réteget egy 

tovafu tó varrattal fektet ik össze a bőrvarrat tehermentesítése 

vége tt. A has fal rétege i között semmiképp sem tanácsos ürege t 

hagyn i, mert az abba n meggyű lt vér és nyi rok a legjo bb tápta

laj a baktérium ok számára. Jó eredmé nyt biztos ít, ha a subcu 

tan rétege t és a bőrt 4- 5 cm-en ként egy-egy „nagyátöltő" 

Donati-ö ltésse l egyes ítjük. Fon tos , hogy ezeket az ö ltése ket 

ne húzzu k meg túlságosa n, csu pán fektessék egymás me llé a 

sebszé leket. A műtét utáni sza kban ugya nis a seb meg duzzad , 

az öltések bevág nak, és a seb igen csúnya heggel gyógy ul. 

Vastagabb has fal esetén a savós gyülem képződésének meg

előzésére j obb a bőr alatti réteget drainálni , mi nt megkísére l

ni szorosa n zárni. (A rége bben hasz nált „nyomókötést", mely 

a szöve tek vérellátását ká rosí totta , a mode rn „sz ívó kötés " vá l

totta fel.) A dmi nt tegy ük szívásra. Ugya ncsak a gen nyesedés 

elkerü lésére a draincsöve t ne a hassebe n keresz tü l vezessük 

ki . A legjo bb, ha a drai nt „redonnyár s" (fém lándzsa) segít

ségéve l a hasseb alsó zugá tól olda lt, bentTől kifelé veze tjük. 

Szívó drain ese tén tovább i lényeges apró tech n ikai rész let , 

hogy a nyá rsat lehetőleg sok ép szöve ten, és ne csak köz

vet lenü l a seb mellett, a bőrön keresz tül szú rjuk át. Így meg

előzhető, hogy a rendsze r a kivezetés helyén levegőt szívjo n. 

A dra int ne a sokak által aj ánlott „zász lós" öltéssel rögzítsük a 

bőrhöz, hanem „zász ló" nélkü l, a tövé nél a fonala t oda-v issza 

vezessük körbe és csomózzu k meg. Az így rögzített draincső 

nem csúszkál ki-be. A drai n körül , a kive zetés pillanatában 

szorosan tartó bőr később min dig fellazu l, és a „zászlós" öltés 

ki-be „ liftezhet" . A bőr ilye nkor a kivezetés he lyé n beg yullad. 

Az ilyen beteg nek a műtét után i szakba n gya kran az egyet len 

panasza, hogy fáj a drain helye. Hason ló megfo nto lásbó l, ha 

tra nsversosto miát készí tünk , az an us prae-t ne a hassebbe he

lyezz ük, hanem külön nyí láson át vezess ük a hasfa lra. 
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Ame nnyiben a hasüreg ben fertőzött körül mények között is 

ope ráltunk, a fasc ia zárása után j obb a bőr alatti réteget anti

septicus o ldatta l kül ön kim osni, és csak ezután fo lytatni a 

zá rást. A bőr alatti rétegbe a tumorsejtek is könnyen implan

tálódnak, ezé rt fontos tec hn ikai rész let, hogy carc inosis peri

tonei ese tén a fasc iazárás után a subcut an réteget töb bszö r 

átmossu k mechanik us tiszt ítás cé ljából. Az ilyen betege knél a 

beteg ség prog ressz iója esetén igen ke lleme tlen fejl emény, ha 

a tum or kinő a hassebe n keresztü l. 

BÖRVARRAT A későbbi heg milye nsége szem pontjából az al

ka lmazott bőröltés típusáná l talán fontosabb néhány alapsza

bály. Az öltések itt se legyene k tú l sűrűek , és ne húzzuk meg 

őket túlságosan . Igen fontos a fonal minősége. Ne hasz náljunk 

sodort fona lat (p l. len), mert ez a vá ladékot vezeti, az öltés 

helyé n a bőr gya kran kipirosodik , begyu llad . A bőrseb akkor 

lesz reakc iómentes . ha monofil, nem fe lsz ívódó szövet barát 

fonalat hasz náltunk ( p l. nylon, lásd a fasciava rratnál le írta

kat). Csomós ö ltés eseté n gondosan ügye ljünk a sebszé lek 

egyez tetésére. Isméte lt hasmetszés és hegkime tszés ese tén az 

egyeztetés nehezebb. Ilyenkor jo bb a sebet Donati -öltésekke l 

egyeztetn i, eset leg felvá ltva cso mós és Donati-öltése ket be

tenni. Gyo rs és stabi l heget biztosít a kapcsok alkalmazása . 

Még gyo rsabb, és kényelmesebb a kap ocsra kó varrógép hasz

nálata . Szé lesebb körű elte rje désé nek szintén az ára szab ha

tárt . Tapasz talatai nk sze rint a kézze l vagy varrógé ppel behe

lyezett kapocssor azo nban nem eredmé nyez sze bb heget a 

he lyese n alkalmazott cso mós ö ltések nél. 

A legszebb heget kétségk ívül az intracutan tova futó varrat biz

tosítja. Ha valamilyen körü lmén y miatt (gye nge általá nos 

állapot , septicus műtét, cukorbetegség stb.) felmerül a gya nú , 

hogy a seb nem fog reakc iómentese n gyógy u lni, ne haszná l

jun k tovafutó va rratot, ugyan is ez eset ben nem lehet egy -két 

öltést eltávo lítani, mint a csomós varra tsomá l. Az öltés eltá

vo lításá ná l az egész seb szé tnyílik . Ha azo nban az intracuta n 

tovafutó varrat alatt a seb mégis elge nnyedt, inkább nyissu k 

szét te ljesen a sebet , és annak feltiszt ulása után új ra varrjuk 

össze . A ke llő várakozás után fel friss ített sebe t másodlagosa n 

összeva rrva is esztéti kus hege t kaphatunk. Sem miképp se kí

sé rletezzü nk a tovafutó varra tt mellett a seb „szo ndázga tásá

va l". Így nem lehet a gennyet hatá sosa n lebocsáj tani, és a bőr 
alatt gyorsan tovaterjedő fertőzés életveszélyes flegmo ne kép

ződéséhez vezet het . 

Jól egyesí ti magában a cso mós bőrvarrat sebészeti és az intra

cutan tovafutó varrat esz tétika i előnyeit az ún. Allgöwer-ö ltés . 

Lényege , hogy az egyik oldalon Donati-szerűen öltjük fel, 

illetve vissza a bőrszélt, a másik oldalon ped ig csa k a subcut ist 

ö ltjük fel , izolált intrac utan ö ltéské nt. Az öltés kitűnő seb

egyeztetést biztosí t, nem marad ke llemetlen „létra" j ellege. 

mint a csomós bőröltéseknek , és szükség ese tén egy-egy ö ltés 

is eltávolít ható a telje s seb szétvá lása né lkül. 
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Igen szé p hege t nye rhetünk a kora i varrat sze dés és a sebra

gasztás komb inálásával. A sebet véko ny, monofi l, atraum ati

kus Wbe fűzött csomós öltésekke l összevar rjuk . Az el ső műtét 

utáni napon minden másod ik öltést kiszed ünk , és steril ragta

paszcs íkokkal (Steri -St rip) helyet tesítünk . A műtét után i má

sod ik napon a többi öltést is eltávo lítjuk , és Ster i-Str ip csíko k

ka l helyettesítj ük. A két első műtét utáni nap alat t a heg meg

sz ilárdul annyira, hogy a sebszé lek egyezte tése megmaradjon , 

a Ster i-Strip csíkok pedig mechan ikusan össze tartjá k a sebet. 

AZ EGYRÉTEGŰ HASFALZÁRÁS Foga lma nem egyértelmü, több 

tech nikai mego ldá st is magá ba fogla lhat. Az „egy réteg" lehet 

valóban egy réteg, am ikor a hashártyátó l a bőrig a hasfa l va la

mennyi rétegét egye tlen ö ltés egyes íti, de jel enthet valój ába n 

kettő, sőt három rétege t is, ha a bőrt és ese tleg a subcutist kü

lön varratsor zárja. A klinika i szó használat ban egy rétegü has 

falzárás alatt leggya krabban a hashártya, az izmo k és a fascia 

egy rétegben történő zárását értjük. Nagy részt sebészeti hagyo 

mány kérdése, hogy prim er hasfalzárás eseté n egy -egy iskola 

a réteges vagy az egy rétegbe n, ,,en mass" történő zárást ré

szes íti előnyben. A kérdésben néhány prospe ktív random izált 

tanu lmán y ered ményei is napvilágot láttak. A közzétett adatok 

alapjá n a két hasfa lzárás i mód között vagy nem vo lt számot

tevő kü lönbség (9), vagy kedvezőbbek vo ltak az egyrétegű 

has falzárás eredménye i (3). Ez utóbbi t a véröm leny- és savó 

gyülem-képződés kiküszöbö léséve l magyarázzák , melyek a 

rétegese n zárt cso portban befertőződhettek és a seb ge nnye

désé hez vagy szétvá lásá hoz veze thettek. 

Egyrétegü hasfa lzá rás esetén is felvetődik a kérdés, hogy az 

izo lált cso mós vagy a tovafu tó varratsor az előnyösebb. Az 

iroda lomban megje lent közlemé nyek sze rint a műtét utáni 

szövődmények arányában nincs lényeges különbség a két var

rattípus között ( 10). A tova futó varrat azon ban gyo rsabb és lé

nyegese n olcsóbb, am i a vá ltozó egé szsé gügyi kö ltségve tés 

me llett egy re lényegese bb szempont. A heg sz ilárdsága szem

pontj ából lényegeseb bek a fasciazárásná l már rész leteze tt 

alape lvek: szöve tbarát, lassan felszívódó vagy fel nem szí

vódó monofil varróanyagot haszná ljunk, az öltések a fasc ia

szé lből kell ő szöve tmennyisége t vegyenek fel, ne legye nek tú l 

sürüek , és ne húzzuk meg őket túlságosa n. A csa k fasciá t és a 

mind en réteget átöltő varratot kom binálja az ango lszász orszá 

go kban igen ked velt „Smea d- Jone s" -öltés. A lényege, hogy 

kétszer öltjük fel a sebszéle ket, az el ső öltés szélesebb, átölti 

a fasciá t, az izmot és a hashártyát, a másod ik pedig még egy

sze r felölti csak a fasc iát. Tehá t cso mózás előtt egy szé les

szé les és egy közel -közel öltés történ ik. A Smead - Jones-öl

tésnek tovafutó változata is van. itt a tova futó varra t vá ltakoz

va, hol minden réteget , ho l csa k a fasc iát ölt i fel. 

HASFALI SEBSZÉTVÁLÁS 

DISRUPTIÓS ÖLTÉSEK A disruptió s ö ltéseket a klinikai szó

haszná latban retent iós ö ltések nek is nevez ik. Sú lyos műtét 
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utáni szövődmény a hasfa l steril szé tválása (az irodalomban 

steril disruptio, ev isce ratio, burst abdomen és a Platzbauch 
kifejezések sze repelnek) . Az esetek 0,5-3 %-ában következ ik 

be (3, 7) . J ellemző, hogy a műtét utáni 4-8 . napon a hasfa l 

részben vagy teljesen szétny ílik, a bőröltések között megje 

lenik a cseplesz és a bele k. A szétvá lás gyakran a bőrvarratok 

eltávo lítása után köve tkez ik be , a beteg köhögés vagy eről

ködés után a kötés savós átitatódását észle li, a kötés eltá
volítása után pedig láthatóvá vá lnak a bélkacso k. Ste ril szét

válás ese tén a sebet fedjük ster il kötéssel , a beteget szá llítsuk 

sürgősséggel a műtőbe, és a hasfa lat zárjuk újra. A réteges 

hasfa lzárás ilyenkor semmik ép sem javaso lt. A bőröltéseket 

csak két hét után távolítsu k el. 

Ha előre feltéte lezzü k, hogy egy adott betegné l nagy a hasfali 

szé tvá lás esélye (p l. cachexia , cuko rbetegs ég, előzetes kemo

teráp ia), igen hasz nos az ún . disruptiós öltések vagy retentiós 

öltése k behe lyezése. Nem felszívódó monofil fona llal kb. 5 
cm-ké nt átöltjü k a hasfal minden rétegét , a sebszéltő l kb. 5 cm 

távol ság ra. Az öltés két végét egyelőre nem cso mózz uk meg , 

hanem szétte rítjük. Ezt követően a hasa t az általunk megszo 

kott rétegekben zá rjuk , a bőrva rratot is beleértve , majd a decu

bitu s kivédésére gumi- vagy műanyag csövecs kékbe húzva a 

disruptiós öltéseket, azokat megcso mózz uk. Fontos , hogy a 

disruptiós öltése k ne legyene k túl szorosa n megcso mózva, 

mert bevág hatnak , és akkor igen csúnya heggel gyógy uln ak . A 

bőrvarratokat a szokásos 7. napon távolítj uk el, a disruptiós 
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öltése ket a 10- 12. napon. A disrupti ós öltések csupán „biz

tos ítjá k" a tu lajdonképpeni hasfalzá rást, és akko r jutn ak sze

rephez , ha a fasc iava rrat va lam ilyen okból elenged. 
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