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BEVEZETÉS A laparoto mia java llata a diagn osz tikus tárh áz 

ha llat lan bővülése révén sokka l nagyob b vá ltozáson ment ke

resz tül az elmúlt évtize de kben, min t maga a hasmet szés. Az 

elmúlt másfél évszázadba n döntö, érdemi vá ltozá s - a do log 

l ényegéből fakadóan - nem következet t be a hasműtét végre

hajtá sának tekintetében. Kétségte len, vá ltoztak az esz közök, 

változott a behatol ás módja, egyre korszerűbb varró- és egyéb 

sebcgyesítő anyagok láttak napvilágot, újabb és újabb hely ileg 

és sz iszté mása n adh ató gyógysze rek seg ítik - sz ükség sze rint 

- a se bgyógyulás t , modem kötözőanyagokkal és gyógy ászati 

segé deszközök a lka lmazásáva l reméljük e lkerülhetővé tenni a 

hasfa lgyógyu lás szövődményeit. 

Az asepsis és ant iseps is sz igorú szabá lya it marada ndóa n be

ta11ó se bész nek is szá molni kell azzal a ténn yel, hog y a bőr 

baktériumflórájá t csak az ideálisnak mondott mértékben lehet 

.csökkenteni, a műtéti fertőtlenítés során a bőrt teljese n csirát

lanítani , sterillé tenni nem lehetséges. A korszerű izolálás, 

drap sok felhel yezése to vább jav íthatja a helyze tet, de a fertő

zés forrását teljesen nem küszöbö li ki. Tová bb rontja a helyze

tet - a hasfali se b e lsődleges gyógy ulásána k lehetőségét -, ha 

a hasüregben végzett mfüéti beava tkozás nem tekintehető ste

ri lnek. 

A SEBGYÓGYULÁS SEBÉSZETI MEGGONDOLÁSAI A se bgyó-

ext rém műtét után i meteoris mu s, hasv ízképződés vagy a kö

högés. Iroda lmi adatokbó l ny ilvánva ló, hogy a sebszövődmé

nyek több min t 50%-ában ba kter iá lis fc 11őzés van j e len. em 

vitatható , hogy ige n gyakra n meg határozó a sebész módsze re 

és eszköztára. A megfe lel ő mód sze rre l alkal mazott, megfelelő 

varróa nyag ku lcs a sikerhe z. A fonal erőssége, anyaga, a cso

mózás módja, az ö ltések mé lysé ge és sűrűsége, a bevágás he

lye és iránya j e llegzetesen befo lyás olják a sebgyóg yulást. A 

legutób bi tényezőről szó lva megál lapí tható , hogy az elmú lt 

egy -két évtizedben világszer te tért hód ítottak a haránt has

műtétek, a koráb ban szinte egységesen előnyben részes ített 

hoss zirányúakka l sze mben. A szem léletvá ltás korába n az 

utóbbi hívei azza l érve ltek igazuk mellett , hogy a haránt beha

tolás hossza dalma sabb , több vérzésse l já r - ami kétségt elenül 

igaz is. Bebizonyo sodott azo nban , hogy ezen hátrányok eltör

pü lnek azo n e l őnye mellett , hogy a harántul átvágo tt izom ban 

erős heg képződik, ami mag ya rázza , hogy a szövődmények je

lentke zése csak tö redéke a más ik irányú behat oláshoz viszo 

nyítva . 

Mindezen álta lánosság ok at jól ismerve, a hasmetszések sza 

bályai a következőkben adh atók meg : 1. ke llő anatómiai isme

ret (izomzat , vérellátás , beideg zés); 2. előnyösebb az izomza

ton való áthaladás, min t az apone uros ison; 3. célszerű az ellá

tó idege k megk ímélése; 4. a kü lönböző rétegek átvágása ne 

gyulá s hiányossága következtében két alapvető szövődmény egy vona lban történjék. 

jelentke zik. Álta lába n a beavatkozás t követő első két hétben a 

sebszét válás (dehi sce nti a) és időben jóval később a hegsérv 

vagy műtét utáni sé rv. A jelen sége ket „korai", illetve „késői'' 

scbszövődmény jelzővel egész íthetjük ki. A sebgy ógyulást 

szá mtalan , a sebésztől függet len esemé ny vagy kórkép befo

lyáso lhatja. Alult áplált ság, vérmérge zés, vérszegé nység, urae

mia, máje légtelenség, cu korbe tegség , kortiko szteroid kezelés 

éppen úgy a sebszétvá lás melegágya , mint a tú lzott e lhízás, az 
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A HASMEGNYITÁS SZÖVŐDMÉNYEI A beha to lás kapcsán je

lentkező szövődmények: 1. vérzés; 2 . hasüreg i szerv sérü lése; 

3. infrape ritone ali s szerv (p l. húg yhólyag) sé rülé se. Az utóbbi 

kettő e lkerü l hető a megfelelő re laxat ióva l, illetve hólyag_ka

téter behelyezé sével. A felfújt gyomor lesz ívása, a belek meg

fel e l ő előkészítése elengedhetetlen . lleu sos, tág belek , várható 

lap szerint i bélö sszenövése k ese tében a behatolás i sérü lés el-

kerü lése kettőzött figye lmet érdeme l. 

A HASZÁRÁS ÉS SZÖVŐDMÉNYEI Ha a megfelelő beha to lás 

már fontos része a sebgyógy ulás nak, úgy annál inkább az a 

zá rás előtti alapos hasüregi revízió. A vérzése k és az ideg en

tes tek ponto s ellenőrzése elenged hetetlen . A törlők jelzése 

(műszerrel vagy sugárfogó csíkkal), szá mlálása unalmas fe la

dat . A m(ítői munka , fegyelem összehangolása, a szemé lyze t 
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/. ábra. Retcntiós hasfali öltések. Az öltéseket a hasfalban egymástól 3-4, a 

bőrszélt ől 2.0- 2,5 cm-re helyezzük úgy, hogy azok a hashártyát kivéve vala

mennyi réteget átöltsék. A fonalak végére - a csomózás előtt miíszcrt 

helyezünk, majd szabályosan összevarrjuk rétegesen a hasfalat (a), majd a 

bőrt is (/J). A bördecubitus kialakulásának elkerülése végett műanyag drainba 

húzva, megcsomózzuk a fonalakat (e. d). Az elkészült varratsor (e), valamint 

a gyógyult heg(/) 
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fe ladatainak pontos kijelölése segít a sok jogi következményt 

is magába n hordozó szövődmények elkerü lésében. 

A zá ráshoz használandó varróanyagot egyénre szabva hatá

rozza meg a seb ész. A fonal vastagsága , minősége, a varrási 

módszer függ a behatolás helyétől , a végzett műtét tisztasági 

fokátó l, a beteg alkat ától, esetleg a korá bbi sebgyógyu lások 

feltérképezésétől. 

Kül ön megbeszélést érdemel a fa li hashártya lemez „wasse r

dicht " zá rásá nak kérdése. Egyre kevésbé tart ható az egy kor 

markánsan megkövetelt sebész i elv ebben a vonatk ozás ban. A 

hasfa lba óhata tlanul bekerült kórokozók két oldalról (has 

hártya-bőnye-bőr) történő „anaerob" zá rása kedvező feltéte

leket teremthet a fertőződésnek. Különösen így van ez az esz

tét ikai igényű metszések intradermalis, tovafutó öltéssel tör

ténő zá rása esetén , például a méltán kedvelt Pfann enstiel-m et

szések so rán. Epével , béltartalommal érintkező hashártya 

igényli a zárás előtti bő - több liternyi - é letta ni sóo ldatos 

(eset leg Betad inna l kevert) öb lítést. A has üreg dra inálásá nak 

kérdé se más történet , azonba n sokszor nem mellőzhető a bő

nye alatt i vagy feletti szívódra in sem. Megbí zhatóan nem cs il

lapítható , önmagában jelenték telen szö veti vérzések elszívása, 

a jó tápta lajt biztosí tó vérömlenyképződés megakadályozása 

eze n utóbbi drainek felada ta. Vannak sebészek, akik minden 

hasfal i fertőzés veszé lyéve l járó hasüreg i műtétet követően 

drainálják a hasfalat is. Természetesen, ilyen esetben kizáró

lag a csomós hasfa li és bőröltések célszerűek, hiszen a vár ható 

sebszövődmények körülírt kezelése egy-egy varrat eltávolítá

sáva l esetleg elérhető, nem feltétlen sz ükséges a seb teljes szé

lességé ben történő feltárása. 

Sebgyógyu lási zavatt okoz hat a bőr diathern1iás kés okozta 

sérülése. Sajná latos, hogy hazánkban általánosan alkalma zott 

diathermiák nem alka lmasak a bőrmetszésre, sőt még a sub

cutan rétegben vagy a zsírba n tötténő vérzéscsil lapít ás - a bőr 

közelsége révén - égési sérülést okoz a bőrben. A bőrelhalás 

csak az érintett bőrszelvény éles kimetszésével kerülhető el. 

Sokszor okoz jel entős pro blámá t a hasfal zárása . Tág belek, 

eset leg rosszabbu l kormányzott narcosis, feszítő bete g és a 

hasfal i öltésse l felöltésre ker ül valame ly ik hasi sze rv. Gyakran 

oka a kora i gen nyedésnck , majd a későbbi epe- vagy sterco

ralis s ipo lynak az ilyen hiba. 

A megbí zható hasfalzá rás érdekébe n - a fenti ekben em lített 

esete k kapcsán - használjuk az ún . retentiós hasfali öltése ket 

az /. ábra sze rint. Az 5-ös vagy 6-os vastagságú Rico gyá rt

mányú , vagy 1-es Maxon erősségű ö ltéseket úgy helyezz ük el 

a hasfa lban egymástó l 3-4, a bőrszéltől 2,0- 2,5 cm-re, hog y 

azok a hashártyá t kivéve valamennyi réteget átö ltsék. A fona

lak végé re - a csomózás előtt műszert helyez ünk , majd szabá

lyosan összevarrjuk rétege se n a hasfa lat (la ábra), majd a 
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bőrt is (/ b ábra). Ezt követően - a bőrdecubitus kialaku lásá 

nak e lkerü lése vége tt - műanyag drainba húz va, megcso móz

zuk a fona lakat (/ e, d ábra). Az le ábrán a kés z varrat sor, az 

!/'ábrán pedig a gyógyu lt heg látható. A retentiós öltéseknek 

két szövődménye lehet. Ha beö ltjük a hashártya alá is, és a 

hasfeszülés elmúltával netán meglazul, bél kerülhet a vastag 

fonal és a hasháttya közé; eset leg a túl szorosra csomózo tt 

ö ltések bevágnak , lassan gyógyuló , kissé tor zító heget okozva 

(2a, b ábra). 

a 

b 

2. ábra. A túl szorosra csomózo11 rctcntiós öltések (a) és azok gyógyulása (h) 

HASTÜKRÖZÉS Nem lenne munk ánk korszerű és teljes, nem 

érhetné el célját sem, ha nem említ enénk meg a hasmet szés 

versenytá rsának tartható laparoscop ia hasonló vonatkozás ú 

szövődményeit. Kétségtelen , hogy a hastükrö zés „nőgyógyá

szati múl tja" újabb keletű, mint a hasi sebészetben való al

kalmazása , azon ban az elmúlt fél évtizedben - el sősorban az 

epekősebészet vonatk ozásá ban - olyan jelentős tapasztala 

tokhoz j utott unk , hogy e kérdésben - úgy reméljük - bátran 

állást fog lalhatunk. 

A sze llemese n megal kotot t Veress-tű - mely a pncumoperi

toneum elkész ítésé nek világszerte elfoga dott eszköze - bal 

bordaí v alatti beszúrása előtt levezetjük a Boas-szondát a gyo

mor leszívására az intubá lt betegné l. A maszkos alta tás so rán 
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ugyan is előfordu lhat a gyomor ,,fe lfújódása", amine k a szúrás 

során gyomo rfalsé rülés lehet a következ ménye . Bé l- vagy 

nag yé rsé rü lés veszé lye inkább a trokáro k behelyezésekor le

hetséges, külön ösen korábban má r műtött hasnál. Az utóbbi 

eset ben a megoldás az ún. ,,visus-port " behelyezése , am i azt 

je lenti, hogy 15- 20 mm-es bőrmetszés után kész ítünk „m ini 

lapa rotomi át", és a leendő kamera tro kárját a szem e llenőrzése 

mellett j uttatj uk a hasü regbe, majd a sikeres bevezetés után a 

nyílást - a levegő elillanását megakadályozandó - szükség 

szerint egy ö ltésse l szűkítjük . 

A pneumope ritoneum sz ív- és tüdőszövődményei anesz tezio
lógiai jell egű prob lémákat vethetnek fel, mellye l je len mun

kánkban nem kívánun k fog lalkoz ni. 

A hastük rözés szövődményei a „zá rásko r" - ha úgy tets zik, a 

műtét végé n - éppe n o lyan körü ltekintést igé nye lnek, mint azt 

a hasmfüét sorá n jellemeztü k. A trokárok helyérő l szá rmazó 

hasfa li vérzés „megérdemel " egy öltés t akár „bel ülről", lapa-

roscopos úton , akár „kívülről", hagyományo s móds zerrel, dc 3. ábra. Hasfali 7árás késő i s7övődményei, hatalmas méretű cvcntcratio 

az öltés mélységét laparoscoppal ell enőrizve. Ha az ellenőrzés 

kapcsán bármilyen egyéb sé rülésre derül fény, az esete k több- nek . A hasfa l kezelésé nek sz igorú szabályait betartva szo-

ségében a mego ldás a hasmetszés, a „conve rsio" lehet. Ma- ríthatjuk m inimá lisra az ilyen sú lyos, késői - adott ese tben 

gunk a hasmetszésre történő áttérést a sebész ön;n érsék letét sebész i technikai okokra visszavezethető - szövődmény kia la-

dícsérő, a laparoscopia lehetőségeinek határait elismerő tény- kulását. 

kedés nek tat1juk, me ly a beteg érdekeit tartja messzemenően 

szem előtt. 

MEGBESZÉLÉS Munkánkb an a hasfa lnyitás és -zá rás kora i 

szövődményeive l fog lalkozt unk . A te ljességre va ló törekvés 

igénye nélkü l egy gondo lat erejéig meg kell em lékeznünk 

arró l a késő i szövődményről , mely a fentiekben e lemzet t ko

ra iak „végá llomása" lehet. Remélhető leg egyre ritká bba n kell 

szembes ülnünk azokkal a beteg é letminőségét rontó , olykor 

hatalmas méretű eve ntera t iókka l (3. ábra), melyek helyreállí

tása nem kis feladat sebésznek, és a műtét elvise lése a beteg-
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