
� ÖSSZEFOGLALÁS

A petefészekrák mûtéténél a teljes daganateltávolítás elérésé-

hez elengedhetetlen a máj mozgathatóvá tételének ismerete.

A májat rögzítõ szalagok felszabadítása nemcsak a felismert

áttétek teljes eltávolítása miatt, hanem már a betegség kiter-

jedtségének tisztázásához, például a rekeszi érintettség megha-

tározásához is szükséges. A mûvelethez a felhas képleteinek, a

rögzítõ szalagoknak és a nagyobb érképleteknek a pontos ana-

tómiai ismerete a szövõdmények elkerüléséhez kiemelten fon-

tos. A beavatkozás növeli a mûtét biztonságát, hiszen ha a máj

felszabadítását elvégezzük, egy késõbbi esetleges vérzéses

szövõdmény ellátása is könnyebbé válik, például a májkapu-

ban futó képletek leszorításával a máj vérellátásának túlnyomó

részét idõlegesen kirekeszthetjük. Kiterjedtsége szerint részle-

ges jobb, bal, valamint teljes májfelszabadítást különböztetünk

meg. A nõgyógyászati daganatsebészetben jártas szakember

számára a májfelszabadítás lépéseinek ismerete tehát a daganat

kiterjedségének meghatározása, a rekeszi áttétek eltávolítása,

valamint az esetleges májfelszíni és a májtok alatti áttétekhez

történõ hozzáférés szempontjából is elengedhetetlen.

Kulcsszavak: májfelszabadítás, petefészekrák, áttét, májkapu,

májszalag, Pringle-mûvelet

� SUMMARY

Adequate skills of liver mobilisation techniques are essential

for radical surgery of advanced ovarian cancer. Mobilisation

of liver ligaments is not only needed for complete tumour

reduction of a diagnosed disease, but also to assess the extent

of tumour spread, eg. implants on the diaphragmatic surfaces.

Anatomic knowledge regarding the upper abdominal

structures (ligaments, vessels) is vital for avoiding

complications during surgery. The mobilisation of the liver

makes later surgical procedures safer by letting us react faster

in case of an emergency: with strangulation of the liver portal

structures we can temporarily decrease the liver’s blood supply

dramatically. Regarding the extent of mobilisation we can

differentiate right- and left- partial or complete liver

mobilisation. A trained gyneco-onco surgeon should be able to

proceed liver mobilisation for diagnostic reasons as well as be-

ing able to carry out complete tumour reduction by removal of

diaphragmatic, liver surface and subcapsular metastases.

Key words: liver mobilisation, ovarian cancer, diaphragma,

hepatic portal, liver ligaments, Pringle manoeuvre

� BEVEZETÉS

A nõgyógyászati daganatok közül a petefészekrák mûtéti ellá-

tásához elengedhetetlen a máj mozgathatóvá tételének ismere-

te.

A petefészekrákos beteg kezelésében az összetett sebészi eljárá-

sok mára teljesen elfogadottá váltak: a daganat teljes eltávolítása

a túlélést meghatározó legfontosabb független kórjóslati tényezõ

(1, 2). A vancouveri egyezmény óta a megfelelõ daganateltávolí-

tás alatt az összes látható daganat eltávolítását értjük. Az ESGO

2017-ben megfogalmazott és jelenleg is érvényben lévõ irányel-

vei alapján, a petefészekrák mûtéti kezelésének célja a teljes da-

ganateltávolítás (3, 4). Két évtizeddel ezelõtt az Egyesült Álla-

mokban a mûtéti ellátást végzõ nõgyógyász daganatsebészek

51,4%-a a rekeszi felszínek daganatos érintettségét a teljes daga-

nateltávolítás kizáró tényezõjének tekintette (5). Mivel a dagana-

tot az esetek 2/3-ában elõrehaladott stádiumban (FIGO III–IV.)

ismerjük fel, a rekeszkupolákon elõforduló áttétek nagyon gya-

koriak: áttekintõ összefoglaló alapján 40%-ban fordulnak elõ (6),

de találhatók 91%-os elõfordulásról beszámoló közlemény is (7).

A hashártyai szóródás (a betegség III. stádiumától) gyakorlatilag

egyet jelent a májtok és a rekeszi felszín áttéteivel (8).

A máj felszabadítása három szempontból lényeges:

� A betegség kiterjedtségének (stúdium) pontos meghatározá-

sa, és a megfelelõ mûthetõség eldöntése (lásd mûtéti leírá-

soknál).

Nõgyógyászati Onkológia 2018; 23:67–74 67

A máj felszabadítása

FOLYAMATOS ORVOSTOVÁBBKÉPZÉS

A máj felszabadítása

KRASZNAI ZOÁRD TIBOR DR.
1
, LAMPÉ RUDOLF DR.

1
, MAKA ESZTER DR.

1
, PÓSÁN JÁNOS DR.

2
,

KANYÁRI ZSOLT DR.
2

1
Debreceni Egyetem ÁOK Szülészeti és Nõgyógyászati Intézet Nõgyógyászati Onkológiai Tanszék

2
Debreceni Egyetem ÁOK Sebészeti Intézet

E-posta: krasznaizt@gmail.com



� A rekeszfelszín érintettségének felismerése, az áttétek eltá-

volítása.

� A májáttét felismerése és eltávolítása

Rekeszfelszíni érintettség. A hasüregi folyadék óramutató já-

rásával megegyezõ áramlása miatt a jobb rekeszfél érintettsége

gyakoribb, mint a bal oldalié; elõrehaladott betegség esetén

azonban gyakran érintett mindkét rekeszfél. A bal oldali

rekeszfél egyedüli érintettsége ritkán fordul elõ (7).

Egyes szerzõk szerint elõrehaladott petefészekráknál mindig

feltételezhetõ a rekeszkupola érintettsége, ezért a máj felsza-

badítása a betegség kiterjedtségének felmérése szempontjából

is elengedhetetlen (7). A májfelszabadítás mértékének kiter-

jesztése szerint megkülönböztetünk jobb és bal részleges, va-

lamint teljes májfelszabadítást. A sarló alakú májszalagot és a

kerek májszalagot gyakorlatilag mindig eltávolítjuk, a jobb

részleges májfelszabadításnál a jobb koronaszalagot és a jobb

háromszögletû májszalagot, míg a bal részleges májfelszaba-

dításnál a bal koronaszalagot és a bal háromszögletû májszala-

got vágjuk át (lásd késõbb).

A májáttétek kérdése. A nõgyógyászati daganatoknál a máj-

áttétek eltávolítása kiemelten fontos, mert a nõgyógyászati da-

ganatok májáttéteinek eltávolítása – a bél és neuroendokrin

eredetû daganatokat leszámítva – az összes többi daganathoz

viszonyítva kedvezõbb kimenetelû (9). A májáttét elhelyezke-

dése szerint négyféle lehet:

A hashártyát érintõ elõrehaladott szóródásoknál a rekeszi fel-

színek mellett általában a májtokon is találhatók kisebb átté-

tek.

� Ha a hashártyán megtelepedõ áttét közvetlen terjedéssel át-

töri a májtokot, májtok alatti áttétrõl beszélünk.

� Ha a májtok alatti áttét beterjed a máj szövetébe, májszö-

vet-beszûrtség (liver parenchyma infiltration, LPI) jön létre

(10). Meghatározása nem egyértelmû: általában elfogadott,

hogy a máj szövetébe 2 cm mélyen ter-

jedõ elváltozásig beszélünk errõl (11).

� A fentiektõl alapvetõen különbözik a

máj szövetében mélyen létrejövõ, vér-

áram útján keletkezõ áttét: utóbbi IV-es

stádiumú betegséget jelent, míg a májto-

kon jelentkezõ, a májszövetbe törõ átté-

tek esetén a betegség III. stádiumú.

A májáttétek felfedezése képalkotó vizs-

gálatokkal, a mûtéti elõkészítés szerves ré-

sze. A máj szövetében lévõ áttétek eltávo-

lítása központokban, májsebészetben jár-

tas szaksebész által végzendõ. A májtokon

lévõ és a májtok alatti áttétek eltávolítása

azonban a nõgyógyász daganatsebész ha-

táskörébe tartozik, és ismerete elengedhe-

tetlen a daganat megfelelõ eltávolításhoz.

Utóbbiak felismeréséhez elengedhetetlen

a máj felszabadításának ismerete.

� A MÁJ ANATÓMIÁJA

A MÁJ HELYZETE ÉS VISZONYAI

A máj a hasüreg felsõ részében túlnyomóan a jobb rekeszkupo-

la alatt helyezkedik el, bal lebenyével a bal felhas középsõ ré-

szén kissé átnyúlva. Felsõ széle az ötös bordánál, míg alsó szé-

le a jobb bordaívnél van (1. ábra).

A májat az epehólyagágy, a rekeszi felszínén található csupasz

terület (area nuda hepatis), illetve az alsó fõgyûjtõérrel (vena

cava inferior) és a májkapugyûjtõér (vena portae hepatis) való

érintkezés helyét leszámítva hashártya fedi, melynek kettõ-

zetei a fali hashártyába történõ átmenetben szalagokat képez-

nek. A májat kötõszövetes tok (Glisson-tok) borítja, a hashár-

tya ezzel nõ össze. A csupasz területen a máj közvetlenül érint-
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1. ábra. A máj helyzete és környezõ képletei (MR-kép). A: rekesz, B: máj,

C: jobb koronaszalag, D: bal koronaszalag, E: májkapu, F: hasnyálmirigy-

fej, G: patkóbél, H: a lép alsó pólusa, I: hasnyálmirigyfarok

2. ábra. A máj nézete a rekeszkupola felõl



kezik a rekesz jobb lebenyével, jobb mel-

lékvesével, a jobb vese felsõ csúcsával,

utóbbi kettõ benyomatot is képez a májon

(2. ábra).

� A MÁJ RÖGZÍTÉSE

A bal háromszögletû májszalag (ligamen-

tum triangulare sinistrum) a máj mögött a

kiscsepleszbe megy át, amely a máj hátsó

felszíne és a gyomor között helyezkedik el

(3. ábra). Ez a máj–gyomor szalag (lig.

hepatogastricum), amely mintegy folytató-

dik a máj–patkóbél szalagban (ligamentum

hepatoduodenale). A két szalag együtt al-

kotja a kiscsepleszt (omentum minus).

A máj–patkóbél szalag a májkapuból eredõ,

a patkóbél felsõ szélén tapadó vaskos kettõ-

zet. Benne haladnak a májat ellátó vér- és

nyirokerek, idegek és a közös epevezeték

(ductus choledochus) (4/a ábra). A máj–

patkóbél szalag jobb oldali széle szabad;

alatta található a Winslow-nyílás, mely a

májkapuhoz való hozzáférés szempontjából

jelentõs anatómiai pont (4/b ábra).

A máj szelvényezett anatómiai felépítésû

szerv: ennek részletes leírása meghaladja

jelen összefoglaló kereteit, a ma is elfoga-

dott felosztást elõször Coiunaud írta le

1957-ben (14).

� A MÁJ FELSZABADÍTÁSA

Hasmegnyitás. A mûtéti területet a nõ-

gyógyászati daganatsebészeti mûtéteknél a

has teljes középsõ megnyitásával tárjuk fel,
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3. ábra. A máj rögzítõ szalagjai:

� A sarlóalakú májszalag (ligamentum falciforme hepatis) a mellsõ hasfal köldök fölötti

részétõl indulva a hasfal, a rekesz és a máj között húzódik és a máj jobb és bal lebenye

közötti határnál végzõdik. Voltaképpen hashártyaredõ a máj elülsõ, alsó felszíne és az

elülsõ hasfal között, ennek lemezei borítják a májfelszínt.

� A kerek májszalag (ligamentum teres hepatis) a sarlóalakú májszalag alsó szabad szélé-

nek megvastagodása. Tartalmazza a köldökvisszeret, melynek a magzati életben van

jelentõsége a méhlepénybõl történõ oxigéndús vér szállításában, és amely a születés

után elzáródik (a bal köldökvisszér maradványa). A máj jobb és bal lebenye közti hasa-

dékban folytatódik a májkapu felé.

� A sarlóalakú májszalag a máj felszínén a rekesz és a máj között a jobb és a bal korona-

szalagban (ligamentum coronarium dextrum és sinistrum) folytatódik. Ez rögzíti a má-

jat a rekesz felszínéhez.

� A koronaszalag oldalsó és hátsó irányban haladva kiszélesedik, a jobb és bal három-

szögletû májszalagban (ligamentum triangulare dextrum és sinistrum) végzõdik (12).

A jobb oldalon a máj–vese szalag (ligamentum hepatorenale) csatlakozik a háromszög-

letû szalaghoz. (Nincs jelölve.)

4. ábra.

a) A felhas képletei a kiscseplesz (máj–gyomor szalag) részleges eltávolítása után: A: máj–patkóbél szalag (ligamentum hepatoduodenale), B: közös

májverõér (arteria hepatica propria), C: alsó fõgyûjtõér (vene cava inferior), D: hasnyálmirigyfej (caput pancreatis), E patkóbél (duodenum)

b) A nagyításon a máj–patkóbél szalag (kézzel átfogva) jól látható a közös májverõér. A sebész mutatóujja a Winslow-nyílásban van.

A májat a béltörzsi verõérbõl (truncus coeliacus) eredõ közös májverõér (arteria hepatica propria) látja el oxigéndús vérrel; jobb és bal májverõ-

érre oszlik, az elõbbibõl ered az epehólyagot ellátó verõér. A májba bemeneti gyûjtõérként a májkapu leghátsó képlete, a májkapugyûjtõér

(vena portae) vezeti a páratlan hasüregi szervek visszeres vérét (a tápcsatorna tekintetében a végbél középsõ harmada feletti résztõl) a májba, ez

adja a máj bemenõ vérellátásának kb. 75%-át (13). A máj visszeres vére az alsó fõgyûjtõérben (vena cava inferior) vezetõdik el.

a b



ellentétben a májsebészek által általában alkalmazott kétoldali

bordaív alatti metszéssel. A mûtéthez a beteg fektetése nagyon

lényeges, fontos a hát középsõ részének enyhe kiemelése a

több ponton törhetõ mûtõasztal megfelelõ beállításával, vagy

ha ez nem lehetséges, a beteg alá helyezett összehajtott lepedõ

segítségével. Megfelelõ mûtéti feltáró elengedhetetlen, lehetõ-

ség szerint a lírához rögzíthetõ, a bordaívet tartó résszel.

A mûtéti terület átnézése. A hasmegnyitás után a mûtét elsõ

lépése annak megállapítása, hogy van-e a hasüregben, szoro-

sabban véve a felhasban olyan szervi terjedésre utaló jel,

amely a teljes daganatmentesség elérését lehetetlenné teszi.

A részletes tájékozódást követõen rendszerint elvégezzük a

cseplesz teljes eltávolítását. Azon túl, hogy a hashártyaáttétek-

nél erre szükség van, több elõnnyel is jár, ha a csepleszt a mûtét

elején vágjuk ki: csökkenti a mûtét alatti folyadékveszteséget,

jelentõsen megkönnyíti a hozzáférést a felhasi szervekhez, va-

lamint felfedhet olyan áttéteket, amelyek a teljes daganateltá-

volítást lehetetlenné teszik. Utóbbi miatt érdemes a kiscsep-

leszt is eltávolítani; így teljesen hozzáférünk a béltörzsi verõér

és a májkapu képleteihez, és a daganat kiterjedését pontosan

megítélhetjük (13).

A MÁJ FELSZABADÍTÁSÁNAK ELEMEI

A sarlóalakú és a kerek májszalag átvágása. A máj felszabadí-

tásának elsõ lépése a sarlóalakú és a kerek májszalag átvágása.

A sarlóalakú szalagot közvetlenül a hasfali tapadásnál vágjuk

át lefogások és aláöltések segítségével, avagy LigaSure
TM

esz-

közzel. Ez után a szalagot fogóval megragadva enyhe húzás

alatt tartjuk, és a májról közvetlenül a máj felszínén választjuk

le (5. ábra).

A kerek májszalagot a májkapui belépési pontjánál választjuk

le, hogy a benne gyakran jelen lévõ áttéteket is kivegyük (6.

ábra).

A sarlóalakú és a kerek májszalag átvágását követõen a májra

nagy törlõt helyezünk, és bal kezünkkel enyhe nyomást gyako-

rolva lefelé húzzuk. A törlõ szerepe fontos a máj biztos meg-

tartásában a májtok sikamlóssága miatt.
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5. ábra. A sarlóalakú májszalag (A) átvágása közvetlenül a máj felszínén,

kétsarkú (bipoláris) vágóval. A szalagot az elülsõ hasfalról LigaSure
TM

eszközzel vágtuk át, a mûtõorvos a szalagot bal kezével enyhén húzza.

A szalag alsó részében fut a kerek májszalag (B), a képen a máj 3-as szel-

vénye látható (C)

6. ábra. A sarlóalakú májszalag (A) rekeszrõl és májfelszínrõl történt levá-

lasztása után a kerek májszalag (B) átvágása LigaSureTM eszközzel

(nyíl). A sarlóalakú szalag húzásával könnyen látótérbe hozható a kerek

májszalag átvágási helye.

7. ábra. A sarlóalakú és kerek májszalag eltávolítása után megtekinthetjük

a rekeszi felszínek egyes részeit. A: máj–patkóbél szalag, B: az eltávolított

sarló alakú májszalag tapadásának helye a májon, C: hasnyálmirigy (a

máj–gyomor szalagot eltávolítottuk), D: bal koronaszalag, E: gyomor, F:

patkóbél



A máj részlegesen felszabadítása után ismét meggyõzõdhe-

tünk a rekeszi felszínek érintettségérõl áttapintással. Az eddigi

lépések minden elõrehaladott petefészekrákos beteg mûtéte

során kötelezõen elvégzendõek pusztán kórismézési célzattal

is, nélküle ugyanis a máj oldalsó felszínének és a rekesz nagy

részének érintettsége nem ítélhetõ meg kellõ biztonsággal (7.

ábra).

A koronaszalagok átvágása. A sarlóalakú májszalag a máj

felszínén jobbra és balra a koronaszalagokban folytatódik.

Ezek felszabadításakor a következõképpen kell eljárnunk.

A májat a ráhelyezett nagy törlõre gyakorolt nyomással óvato-

san lefelé és közép felé toljuk, miközben a szalagot közvetle-

nül a májfelszíni áthajlásnál mozgósítjuk a következõ módon:

szalag májelszínen történõ tapadása alá a szalag lefutásával

párhuzamosan dissectort vezetünk, majd azt óvatosan szétnyit-

va annak védelmében a koronaszalagot szorosan a májfelszí-

nen haladva átvágjuk, lehetõség szerint kétsarkú eszköz hasz-

nálatával (8. ábra).

A bal koronaszalag átvágása viszonylag veszélytelenebb (8a

és 8b ábra), a jobb oldalinál azonban fokozott óvatossággal

járjunk el, hogy elkerüljük a közvetlenül mögötte futó alsó fõ-

gyûjtõér és a bele elölrõl beszájadzó jobb és bal májvisszér sé-

rülését (8c ábra).

A háromszögletû májszalagok átvágása. A jobb oldali há-

romszögletû szalag átvágása. A máj jobb lebenyének felszaba-

dításához szükséges a jobb háromszögletû májszalag (9. ábra),

majd a jobb koronaszalag átvágása.

A jobb háromszögletû májszalag átvágása után leválasztjuk a

jobb mellékvesét és a vese tokját (Gerota-bõnye) a májtokról.

Ehhez az asszisztens a májat a ráhelyezett törlõvel közép felé

fordítja-húzza (9. ábra). Így férhetünk hozzá a máj és a vese

között elhelyezkedõ réshez (Morison-üreg). Ennek feltárása

azért elengedhetetlen, mert hashártyai felszínén nagyon gyak-

ran találhatunk áttétes felrakódásokat akkor is, ha a hasüreg

egyéb helyein nincs. Az áttétet a hashártyai felszínnel együtt
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8. ábra.

a) A bal koronaszalag (nyilak) kezdeti szakaszának átvágása a sarlóalakú májszalag felõl. A szalagot közvetlenül a máj felszínén vágjuk át, miután lefu-

tásával párhuzamosan szétválasztót* vezettünk alá. A májat a ráhelyezett nagy törlõvel lefelé és középfelé nyomjuk.

b) A bal koronaszalag két oldalról (balról a sarlóalakú májszalag felõl, jobbról a háromszögletû májszalag felõl) történõ részleges átvágása utáni állapot.

A nyilak a koronaszalag máj felõli tapadásának helyét jelölik. A koronaszalag átvágása után feltárul a bal rekesz alatti laza kötõszövetes tér (D).

c) A jobb koronaszalag átvágása. A képen a szalag lefutásával párhuzamosan vezetett és szétnyitott szétválasztó védelmében történt átvágás utáni álla-

potot látjuk. A szétválasztó fölötti átvágás azért szükséges, hogy a szalag mögött futó nagyérképletek (pl. alsó fõgyûjtõér) sérülését megelõzzük.

d) A sarló alakú májszalag eltávolítása és a jobb és bal koronaszalag kezdeti szakaszának felszabadítása után feltárul a rekesz és a máj közötti laza kötõ-

szövetes tér. A: jobb koronaszalag; B: bal koronaszalag; C: az átvágott sarlóalakú májszalag tapadási helye, a koronaszalag kezdetével; D: a bal rekesz

alatti laza kötõszövetes tér

c d

ba



kell eltávolítani (10. ábra). A jobb oldali felszabadításnál kü-

lönös gondot kell fordítanunk a középsõ májvisszér (vena

hepatica mediana) sérülésének elkerülésére, valamint – teljes

jobb oldali felszabadításnál – a kicsiny járulékos májvisszerek

(venae accessoriae) ellátására, melyek a máj VI. és VII. szelvé-

nyébõl lépnek az alsó fõgyûjtõérbe. Ezeket feltárás után lekö-

téssel, aláöltéssel vagy klippel tanácsos ellátni, mert ha besza-

kadnak az alsó fõgyûjtõér falánál, nehezen ellátható és nagy

vérzést kaphatunk (12).

Petefészekrák mûtéténél a máj jobb oldali felszabadításának

célja leggyakrabban a rekeszen elhelyezkedõ áttétekhez való

hozzáférés, és ezek eltávolítása. Ezért a felválasztást a máj mö-

gött futó nagyérképletek sérülésének elkerülése miatt csak

olyan mértékig végezzük, amennyi az áttétek teljes és bizton-

ságos eltávolításához szükséges (11a és b ábra). Amint azt ko-

rábban írtuk az áttétek a jobb rekeszkupolában lényegesen

gyakrabban és kiterjedtebben fordulnak elõ, mint a bal olda-

lon.
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9. ábra. A jobb háromszögletû májszalag felszabadítása. A koronaszalag-

nak a máj elülsõ és hátsó felszínén futó része közti áthajlás képezi jobb há-

romszögletû májszalagot. Átvágását a máj részleges mozgathatóvá tételé-

hez oldalról is kezdhetjük a szalagnak a máj felszínén történõ átvágásával,

melyet kétsarkú, ennek hiányában egysarkú vágóval végezhetünk a szala-

gon elülsõ és hátsó irányba haladva, a májat a kezünk alatt tartott törlõvel

közép felé tartva. A szalag átvágása után feltárható a máj- vese szeglet

(Morison üreg). A: jobb háromszögletû májszalag, B: rekesz, C: máj–vese

(hepatorenalis) szeglet (Morison-üreg)

10. ábra. A máj–vese szegletben elhelyezkedõ hashártyaáttéteknek a has-

hártya kivágásával történõ eltávolítása utáni állapot. A: májkapu, B: a

máj–vese szeglet az áttétek eltávolítása után, C: jobb májlebeny

11. ábra.

a) A sarlóalakú májszalag (A) átvágása után a jobb koronaszalag (B) fölött látható jobb rekeszkupola-áttét (C)

b) Bal rekeszkupola-áttét (C) a sarlóalakú májszalag (A) részleges átvágása után a bal koronaszalag (B) fölött.

a

b



A jobb oldali koronaszalag és háromszögletû májszalag átvá-

gása után teljesen feltárul elõttünk a máj csupasz rekeszi felszí-

ne (12. ábra).

A bal háromszögletû szalag átvágása. A máj bal lebenyének

részleges felszabadítását oldal felõl a bal háromszögletû máj-

szalag átvágásával végezhetjük el. Ez egy rostos nyúlványban

végzõdik (appendix fibrosa hepatis) (13. ábra). Innen indulva

is végezhetjük a felszabadítást közép felé haladva. Ehhez a máj

bal lebenyét a ráhelyezett nagy törlõvel enyhén lefelé és

középfelé nyomjuk (14. ábra). A bal koronaszalag viszonylag

kicsiny és vékonyabb szalag, mint a jobb oldali. Amennyiben

kisebb erekbõl vérzést kapunk, az eret aláöltéssel vagy kétsar-

kú eszköz, illetve LigaSure
TM

segítségével látjuk el.

� SÜRGÕS VÉRZÉSCSILLAPÍTÁS

Ha a kiscsepleszt eltávolítjuk (vagy rajta legalább bemetszést

ejtünk), a máj–patkóbél szalag alsó szélén található

Winslow-nyíláson keresztül benyúlva a hüvelyk és mutató uj-

jainkkal alagutat tudunk képezni. Erre májkapu ereinek ideig-

lenes elzárásához van szükség (4b ábra). A májkapu ereit ujja-

inkkal, érfogóval vagy puha gumicsõvel ideiglenesen elzárhat-

juk (Pringle-mûvelet), kirekesztve a máj belépõ vérellátását

(15. ábra).

A májkapui erek leszorításának a májból eredõ váratlan, sú-

lyos vérzések elõfordulásakor van kiemelt jelentõsége.

A módszer elõnye, hogy egyszerû, biztonságos és gyors; alkal-

mazásával a vérzés teljesen megszûnik. A teljes lefogást 20

percig tarthatjuk fenn, majd négyszer ismételhetõ (összesen 80

perc) egészséges májmûködés mellett a máj szöveti károsítása

nélkül (12).

� ÖSSZEGZÉS

A nõgyógyászati daganatok közül elsõsorban a petefészekrák

hasûri terjedésénél lényeges a máj mozgathatóvá tétele.

A részben kivitelezett májfelszabadítás a betegség kiterjedtsé-

gének megítélése szempontjából is kiemelten fontos. A petefé-
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12. ábra. A máji csupasz felszín (A) a jobb koronaszalag (pontozott vonal)

átvágása után. A mûvelet a jobb rekeszfélen elhelyezkedõ áttét eltávolítá-

sához volt szükséges (B)

13. ábra. A máj bal lebenye a bal háromszögletû májszalag rostos nyúlvá-

nyának (A) részleges átvágása után.

14. ábra. A bal májlebeny részleges felszabadítása a bal háromszögletû

májszalag (A) átvágása után. A képen lépeltávolítás utáni állapot, a gyo-

mor (B) alatt látható a lekötött lépverõér és lépvisszér (C)

15. ábra. Gumiszalag felhelyezése a máj–patkóbél szalagra (A) a Pringle-

mûvelettel. B: hasnyálmirigyfej a máj–gyomorszalag eltávolítása után, C:

Morison-üreg, D: jobb májlebeny



szekrákos betegek túlélésében alapvetõen meghatározó a teljes

daganatmentesség elérése; ehhez a májfelszabadítás lépései-

nek ismerete pedig nélkülözhetetlen. A megfelelõen végzett

májfelszabadítás nemcsak a mûtét hatékonyságát és ezáltal a

betegek túlélését növeli, de a lépések és az anatómia ismerete a

szövõdmények megelõzésében, és a hirtelen fellépõ mûtéti

nehézségek elhárításában is segítségünkre lehet.
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„Multi morbi quiete et abstinentia curantur.

Sok bajt gyógyíthatsz mérséklettel és nyugalommal.

(latin mondás)


