
! BEVEZETÉS
A gyomor-bélsebészeti elemekre két alapvetõ és egymástól lé-
nyegesen különbözõ helyzetben kerülhet sor:

" a nõgyógyászati mûtétek alatti vagy utáni szövõdmé-
nyek ellátásakor,
" és az elsõdleges, a kiújult vagy az áttétes nõgyógyászati

daganatok tervezett eltávolításakor.

A nõgyógyászati daganatok elsõdleges mûtéti ellátásában va-
lamilyen belet is érintõ sebészeti beavatkozást legtöbbször pe-
tefészekráknál végzünk. Petefészekráknál érvényesül talán a
leginkább, a 90-es évek elején, a magyar nõgyógyászati onko-
lógia, mint különálló szakterület megteremtésének idején
megfogalmazódott mondás: A nõgyógyászati daganatok terje-
dése nem tartja tiszteletben az orvosi szakterületek határait.
Ahhoz, hogy az elõrehaladott, az egész hasüregre terjedõ pete-
fészekrákot megfelelõen lehessen mûteni, irodalmi adatok
alapján a beavatkozások 20-30%-ában valamilyen bélsebésze-
ti beavatkozás is szükséges, ezzel lényegesen javítva a megfe-
lelõen mûtött betegek arányát (1, 2). Már a petefészekrák kiter-
jedt sebészete úttörõjének tekinthetõ Griffith anyagában is a
petefészekrákok miatt végzett beavatkozások 30%-ában vé-
geztek valamilyen bélmûtétet is (3). A magyar daganatgyógy-
ászati központok anyagában ez a szám 20% körül van. A leg-
gyakoribb a sigmabél csonkolása.

! ÁLTALÁNOS MEGFONTOLÁSOK
Alapvetõ kérdés, hogy ki végezze a nõgyógyászati mûtétnél
szükségessé vált „nem nõgyógyászati" beavatkozást. Elõre
nem tervezhetõ beavatkozásnál, erre általában sérüléskor kerül
sor, és a mûtõ nõgyógyász képzettségétõl, valamint a sérülés
mértékétõl függ, hogy mikor válik szükségessé általános se-
bész bevonása a mûtétbe. Más a helyzet elõre tervezhetõ mûté-
tek esetén. A kérdést taglaló közleményekkel egybehangzóan
a szerzõ véleménye is az, hogy a beteg szempontjából szeren-
csésebb, ha ezeket a beavatkozásokat nõorvosi daganatgyógy-
ászati központokban, a bél-, illetve urológiai sebészetben is

képzett nõgyógyász daganatsebész végzi. A mûtét egy-egy
szakaszához alkalomszerûen meghívott általános sebész he-
lyett a bélsebészetben is járatos nõgyógyász daganatsebész je-
lenléte biztosítja a nõgyógyászati daganat helyes kórismézé-
sét, stádiumozását, a mûtéti lelet szerinti kórjóslat felállítását,
és mindezek alapján a lehetséges mûtéti beavatkozások várha-
tó hasznának megítélését. Ezért jött létre számos országban a
nõorvosi daganatgyógyászat, mint különálló szakterület.
Magyarországon a nõgyógyászati daganatsebészek képzése és
szakvizsga biztosítja a központok megfelelõ szakemberekkel
való ellátását.

A másik lehetséges, és a világ számos daganatgyógyászati
központjában alkalmazott megoldás a petefészekrák sebésze-
tére szakosodott csapat létrehozása, amelynek állandó tagja a
petefészekrák sebészetében jártas általános sebész is.

! A BÉLVARRÁS MÓDSZERE
A nõgyógyászati daganatos betegek gyakran fehérjehiányo-
sak, kemoterápiában részesült betegek, továbbá a beavatkozá-
sok egy részét nem bélelõkészített betegnél végezzük.

Magyar tankönyvi ajánlás, hogy bélvarrásnál a mûtõ orvosnak
három szempontra kell figyelnie; ezektõl függ a szövõdmény-
mentes gyógyulás:

" Az egyesítésre váró bélvégek jó vérellátására.
" A megfelelõ elõkészítés és utókezelés, különös tekintet-

tel a bélelõkészítésre és a megfelelõ fehérjepótlásra.
" A bélvarrat tökéletes kivitelezésére.

1. A megfelelõ vérellátás érdekében a mûtõ nõgyógyásznak
ismernie kell a különbözõ bélszakaszok érellátását, és en-
nek alapján kell megterveznie és kialakítania a bélegyesí-
tést.

2. Feltételezhetõ bélmûtét, különösen vastagbélmûtétnél, a
gyógyulás érdekében igen fontos a bélelõkészítés. Rossz-
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indulatúnak tûnõ petefészek-daganatnál minden esetben
ajánlott a mûtét elõtti beöntéses bélelõkészítés és az anti-
biotikumos megelõzés.

Megjegyzés. A bélsebészek egy része ma már eltekint a mechani-
kus bélelõkészítéstõl. Mi az egy napos, ún. gyors elõkészítés hí-
vei vagyunk: a mûtét elõtti napok keserûsó táplálkozás-megszorí-
tással (csak folyadék), a mûtét elõtt pedig beöntés.

A mûtét elõtt egy-két órával adott antibiotikumot minden eset-
ben fontosnak tartjuk. Az idõzítés azért lényeges, mert a bél-
mûtét elõtt adott antibiotikum célja nem a bél csírátlanítása –
ez úgy sem lehetséges –, hanem az, hogy az antibiotikum tö-
ménysége a vérben a bélvarrat elkészítésekor legyen a legna-
gyobb.

A bélvarratok gyógyulása nagymértékben függ a mûtét utáni
fehérjepótlástól. Gyenge általános állapotú, fehérjehiányos da-
ganatos betegek tervezett mûtétekor a „mûtét utáni” fehérje-
pótlást már a mûtét elõtti felkészítési szakban el kell kezdeni.

3. A mûtét kivitelezésben nem csak az orvos rátermettsége
számít. Döntõ szerepe van az alkalmazott varróanyagok-
nak. A korszerû, nem sodort nem vagy lassan felszívódó
varróanyagok használatával lényegesen kevesebb a seb-
gyógyulási zavar. Az új bélvarrógépek nemcsak lerövidí-
tik a mûtét idejét, hanem biztonságosabbá is teszik a be-
avatkozást, csökkentve a korai szövõdmények számát. Kü-
lönösen ajánlott bélvarrógépet használni, ha több bélegye-
sítés is szükséges, vagy ha a bélvarratot nõgyógyász készí-
ti. A klasszikus szabály azonban nõgyógyászati mûtétek
esetén is érvényes: az használjon bélvarrógépet, aki kézi
varrással is biztonságosan tudná egyesíteni a beleket.

Más, régen a sebészek között hosszas viták tárgyát képezett
kérdések, mint a tovafutó vagy csomós öltések használata, az
egy vagy két varratsor alkalmazása, a felszívódó vagy nem fel-
szívódó fonalak elõnyben részesítése, már elveszítették jelen-
tõségüket. A szerzõ gyakorlatában a kézi varrásmódok közül
jól bevált az egyrétegû, tovafutó Schmieden-varrat használata,
lassan felszívódó (PDS) fonallal (4). Tekintettel arra, hogy a
kiterjedt nõgyógyászati mûtéteknek csupán egy részét képezik
az esetleges bélkivágások, jó, ha a nõgyógyász daganatsebész
lehetõség szerint a bélvarrógépeket használja. Alkalmazásukat
csupán az áruk korlátozza.

! PETEFÉSZEKRÁK MÛTÉTJÉNÉL ALKALMAZOTT
BÉLSEBÉSZETI BEAVATKOZÁSOK

Vékonybélcsonkolás. Petefészekrák mûtéteinél aránylag rit-
kán végezzük. A mûtéti helyzettõl függõen bármelyik vékony-
bélszakasz eltávolítása szóba jön. Hosszas szövetszétválasz-
táskor nagyobb a bélsérülések veszélye is. A vékonybél folyto-
nosságát helyreállíthatjuk kézi varrattal, de az általában kiter-
jedt és elhúzódó mûtéteknél jól bevált a gépi oldal az oldalhoz
egyesítés, GIA-féle egyenes varrógép (Linear Cutter Stapler)
használatával.

Daganatos bélelzáródásnál tüneti mûtétként végezhetõ megke-
rülõ vékonybél–vékonybél egyesítés, vagy a csípõbél haránt-
vastagbélbe szájaztatása.

Féregnyúlvány- és jobb oldali vastagbél-eltávolítás
(appendectomy, right hemicolectomy). Elõrehaladott petefé-
szekrák mûtéténél az anatómiai közelség miatt aránylag gyak-
ran végezzük a csípõbél végének és a vakbélnek, esetleg csak a
féregnyúlványnak az eltávolítását. Egyes központokban pete-
fészekrák mûtétekor szokványosan eltávolítják az épnek látszó
féregnyúlványt is. Saját gyakorlatunkban csak a daganatos
vagy a daganathoz kitapadt féregnyúlványt vesszük ki.

A csípõbél és a harántvastagbél összeköttetése varrható kézzel
is, de tapasztalatunk szerint igen elõnyös a már említett oldal
az oldalhoz gépi egyesítés, GIA egyenes bélvarrógépet hasz-
nálva. Néhányszor sikeresen alkalmaztuk a csípõbél–haránt-
vastagbél egyesítésekor az EEA-körvarrógépet (Circular
Stapler) a TA 55 egyenes varrógéppel együtt, oldal a véghez
beszájadzást képezve.

Harántvastagbél-, bal oldali vastagbél-eltávolítás.(transverse
colon resection, left hemycolectomy). Erre a beavatkozásra a
petefészekrák mûtéténél a harántvastagbelet is beszûrõ
csepleszáttét eltávolításánál kerülhet sor. A mûtéti helyzettõl
függõen nem ritka a harántvastagbél és a léphajlat (flexura
lienalis) egyben való eltávolítása a léppel, esetleg a hasnyálmi-
rigyfarokkal együtt. Ilyenkor az egyenes varrógép ismét jó
szolgálatot tesz a hasnyálmirigy lezárására. A vastagbél foly-
tonosságának helyreállítása történhet ismét kézi varrattal, de a
fent részletezett okok miatt a gépi egyesítés ajánlott.

Sigma- és végbélcsonkolás. Az anatómiai közelség miatt a
sejtcsökkentõ mûtéteknél leggyakrabban a sigmabél és a
sigma–végbél átmenet eltávolítását végezzük. Általános ta-
pasztalat, hogy petefészekrák mûtéténél a kismedencében gya-
korlatilag nincs „nem mûthetõ" helyzet. A hashártya mögötti
megközelítés módszerével az igen kiterjedt kismedencei pete-
fészek-daganatok is eltávolíthatók, gyakran a sigma–végbél
átmenettel együtt. (A petefészekrák gyakorlatilag soha nem
terjed a hashártya mögötti térbe.)

Mellsõ sigma–végbél csonkolásnál a bél helyreállítására, a
hasi sebészek tapasztalataival egyezõ módon, gépi egyesítés
javasolt EEA-féle körvarrógéppel (Circular Stapler). A vég-
bélrák miatt végzett mûtétekkel szemben, a petefészekráknál a
gépi egyesítés kényelmesebben végezhetõ, mert a nõi medence
tágabb, és lényegesen több a hely a kismedencében. Az alsó
csonk dohányzacskóvarrata mindig könnyen behelyezhetõ.
A végbélegyesítést gyorsítja a lezáró varrógépek használata
(például a Contour Cutter Stapler). Ilyenkor nincs szükség az
alsó dohányzacskóöltésre, a géppel lezárt alsó csonk varratát
átbökjük a végbélben felvezetett körvarrógép tüskéjével.

Az esetleges tehermentesítõ bélszájaztatás (anus praeternatu-
ralis) felhelyezése mindig egyedi mérlegelést kíván. A döntés
függ a beteg általános állapotától, a bélelõkészítéstõl, a bél-
egyesítés körülményeitõl és számától. Általános sebészeten
gyakran használják a tehermentesítõ csípõbél-kivezetést. Pete-
fészekrák-mûtét után fontos a kemoterápia mihamarabbi el-
kezdése, így a szájadék zárása gyakran csak hónapok múlva, a
kemoterápia után végezhetõ. A kemoterápia alatt fontos a be-
teg megfelelõ táplálása, ehhez minél hosszabb bélrendszerre

Nõgyógyászati Onkológia 2019; 24:54–56 55

Bélsebészeti elemek



van szükség. Saját gyakorlatunkban így a tehermentesítõ
sigmaszájaztatást részesítjük elõnyben, vagy a harántvastag-
bélnek a hasfal oldalára való kivezetését.

Nehéz hasi körülmények között a legegyszerûbb és legbizton-
ságosabb megoldás az alsó végbélcsonk zárása és a felsõ csonk
Hartman-szerinti hasfalra szájaztatása. Így nincs bélegyesítés
a hasban, csekély a kemoterápiát késleltetõ szövõdmények ve-
szélye.

! ÖSSZEGZÉS
A bélsebészeti elemek az esetek 20-30%-ban kötelezõ részei a
petefészekrák sejtcsökkentõ mûtétének. Tudva azt, hogy a mû-
tét eredményessége milyen nagymértékben befolyásolja a be-
teg gyógyulási esélyét, ma már alapszintû elvárás, hogy ezeket
a mûtéteket olyan nõorvosi daganatgyógyászati központokban

végezzék, ahol a bélmûtét személyi és tárgyi feltételei egy-
aránt adottak.
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