
! BEVEZETÉS
Jól ismert, hogy a petefészekrákokat több mint 70%-ban elõre-
haladott állapotban ismerjük fel, amikor a daganat már túlter-
jedt a petefészek határain. A kismedence tekintetében ez elsõ-
sorban az itt lévõ hashártyával borított szerveket és a medence
hashártyaborítását érinti. Jellemzõen a Douglas-üreg hashár-
tyaborítása lehet daganatos, átterjedve a végbél elülsõ falának
hashártyájára, adott esetben egészen a szigmabélre terjedõen.
A másik jellemzõ terjedési felszín a húgyhólyag hashártyabo-
rítása. A méh és a függelékek eltávolításánál az érintett hashár-
tyafelszíneket egészben, egyben érdemes eltávolítani. Ha a
végbél felsõbb szakasza, illetve a szigmabél is érintett, ezek
hashártyaborítását gyakran csak az adott bélszakasszal együtt
lehetséges eltávolítani; ennek tárgyalása nem része a fejezet-
nek, utalok az ezzel foglalkozó részre.

! A MÉH ÉS FÜGGELÉKEINEK ELTÁVOLÍTÁSA
A méh és függelékei eltávolításakor elsõ lépésként a méh sar-
kánál felhelyezünk két erõs eszközt, amellyel a méhet elõemel-
ve és mozgatva végig segíthetjük a kismedencei mûtétet.

A hashártya mögötti tér megnyitása, az itt futó érképletek és a
húgyvezeték azonosítása elengedhetetlen része a mûtét kezdeti
szakaszának. A legjellemzõbb megnyitási forma a görgeteg
méhszalag (ligamentum rotundum/teres uteri) átvágásával
kezdõdik, majd a hashártyát felfelé, a petefészektartó szalag-
gal (ligamentum infundibulopelvicum, ligamentum suspenso-
rium ovarii) párhuzamosan, de attól oldalt vágjuk át (1. ábra).

Miután megnyitottuk a hashártya mögötti teret, tompán halad-
va azonosíthatjuk a húgyvezetéket. Ez a petefészektartó szalag
mögött fut a medencefali hashártya szélsõ oldalához rögzülve
(2. ábra).

Ezután a hashártya lemezének a szalag alatti átlyukasztásával
lehetõvé válik a petefészektartó szalag biztonságos ellátása és
haránt irányú lekötése (3. ábra).
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1. ábra A hashártya mögötti terület feltárása. 1. A hashártya alatti meden-
cefali képletek – a hashártya megnyitásával kerül látótérbe. 2. A méh a
függelékekkel. 3. A petefészektartó szalag, amely gyakorlatilag a pete-
fészekerek hashártyát elõemelõ redõzete. Jobbra a medencefalnál lévõ
eszköz a görgeteg szalag fali csonkját tartja.

2. ábra A hashártya alatti képletek azonosítása, 1. külsõ csípõverõér, 2.
húgyvezeték
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Ha valamelyik daganatos petefészek a nagyságánál fogva za-
varja a további kismedencei mûtétet, akkor érdemes a méh fe-
lõl, a petefészekszalagnak és a petevezetõnek megfelelõen, tel-
jes egészében eltávolítani a függeléket.

Tovább haladva, ha a medencefali hashártya is daganatos, a
húgyvezetéket ezen a szakaszon felszabadítjuk, így könnyen
tudjuk a fali hashártyát a függelékkel együtt leválasztani. Ez-
után a függeléket szabadítjuk fel a méh faláig, átvágva a has-
hártya lemezét, egészen a hashártya alatti erek méhbe belépé-
séig.

Kétoldali ellátást követõen a mellsõ, a méhrõl a hólyag felé
hajló hashártya megnyitása, és a hólyag méhnyakról és a hü-
vely felsõ szakaszáról történõ letolása a következõ lépés (4.
ábra).

Amennyiben a hólyag hashártyáján is daganatos felrakódás
látszik, akkor ezt a hashártyarészt is a többivel együtt érdemes
eltávolítani. Ilyenkor oldalt, a görgeteg méhszalag átvágásától
indulunk a hashártya lehámozásával; gyakran az ép határ a
mellsõ hasfali hashártyájánál húzódik. A húgyhólyagról a has-
hártya csaknem mindig a hólyag falának sérülése nélkül lehá-
mozható, amennyiben a hólyag mégis megnyílna, akkor azt

egy rétegben varratokkal egyesítjük. Ebben az esetben a hó-
lyag lehámozása után tudjuk azt letolni a méhnyakról és a hü-
velyrõl. Ha a hólyagot borító hashártya nem érintett, akkor a
hólyagot tompa eszközzel megemelve (ezzel elõsegítve a he-
lyes megnyitási vonal megtalálását) a hashártyaredõt átvágjuk,
és tompán, a „habos” rétegben haladva toljuk le a hólyagot a
méhrõl és a hüvely felsõ szakaszáról. Fontos, hogy a hashár-
tyát a méhhez ne túl közel hasítsuk meg („a hólyagsérülés ve-
szélyét elkerülendõ”), mert ilyenkor – gyakran rossz rétegben
haladva – a méhnyak állományába jutunk, és vérzés lesz a
következménye.
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3. ábra A petefészektartó szalag lekötése, 1. a petefészektartó szalag, 2.
külsõ csípõverõér, 3. jobb oldali petefészek

4. ábra Hólyag–méh hashártyaáthajlás megnyitása, 1. húgyhólyag, 2. méh

5. ábra A méhverõér ellátása, 1. méhtest, 2. méhnyak.

6. ábra Az oldalsó méhnyakszalag ellátása, 1. méhtest, 2. méhnyak
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Ezt követõen a széles méhszalag alatt futó erek (köztük a méh-
verõereké is) vagy a méh körüli kötõszövet ellátása következ-
het. Elsõ lépésben a méhnyakra csaknem merõleges irányban
helyezünk fel fogót vagy egyéb vágó-vérzéscsillapító eszközt
(5. ábra), majd a méhnyakhoz közel, azzal párhuzamosan ha-
ladunk a boltozatok felé (6. ábra).

A méh körüli kötõszövet kiterjedtebb eltávolítása általában
nem szükséges, a daganat nagyon ritkán terjed bele. Ha a
Douglas-üregi hashártya is érintett, a hashártya hátsó lemezét
átvágjuk (7. ábra), és úgy helyezzük fel a lefogókat.

A hüvelyboltozatot elérve, a méhnyak alatt, a hüvelybõl ~10
mm-t eltávolítva helyezünk fel haránt lefogókat (8. ábra).

Ha a Douglas-üregben lévõ hashártya eltávolítása is cél, akkor
ajánlatos a mellsõ hüvelyfalat, majd ezt követõen a hátsó hü-

velyfalat égetõ eszközzel megnyitni, és a hüvely mögötti térbe
jutva elkezdeni leválasztani a Douglas-üregi hashártyát a vég-
bélrõl, a végbél falán felfelé haladva. Ha a végbél felsõbb sza-
kaszán a hashártya már nem távolítható el, vagy a végbél falá-
nak egy részét is érinti a daganat, ennek a bélszakasznak az el-
távolításával együtt érdemes egy tömbben kivenni a belsõ
nemi szerveket. A hüvelycsonkot zárjuk tovafutó vagy meg-
szakított öltésekkel.

! A CSEPLESZ ELTÁVOLÍTÁSA
A cseplesz az egyik leggyakoribb helye az áttétek kialakulásá-
nak a petefészek rosszindulatú daganatainál. A felhasban a
hashártya lefutása sajátosan alakul, a májról a hashártya-
kettõzet a gyomor kisgörbületéhez tart, majd a mellsõ és annak
hátsó falán fut, végül a nagygörbület mentén ismét egyesülve
alkotja a nagycsepleszt. Ez a hasüregben elhelyezkedõ zsíros
kötényszerû kettõs hashártya, amely a gyomor nagygörbületét
köti össze a haránt vastagbél csepleszkötelékével (tenia
omentalis), majd onnan a vékonybelek elõtt húzódik le, vissza-
fordulva újra felszáll (így ezen a szakaszon tulajdonképpen
négy lemezbõl áll) a gyomor nagygörbületének közelébe, itt
összenõ a vastagbél saját hashártyafelszínével, illetve annak
hashártyakettõzetével (mesocolon), és azzal együtt tapad a
hátsó hasfalon. Ezt nevezzük nagycseplesznek, omentum
majusnak, míg a gyomor kisgörbülete és a máj között húzódó
gyomor-máji szalagot (lig. gastrohepaticus) kiscseplesznek,
omentum minusnak. Gyakori tévhit, hogy a nagycseplesz a ha-
rántvastagbél alatti rész, és sokszor csak ezt távolítják el, ami
nem elegendõ, ha petefészekráknál csepleszeltávolítást vég-
zünk.

Az áttétes cseplesz gyakran megvastagszik, akár 2–3 cm-re is,
keménnyé válik, ezt az angolszász irodalom omental cake-nek
is nevezi, magyarul csepleszsüti*. A cseplesz eltávolítását a
haránt vastagbélrõl való leválasztással kezdjük (9. ábra).
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7. ábra A hashártya hátsó lemezének a megnyitása 1. méhtest, 2. méhnyak,
3. hashártyalemez, 4. petefészkek

8. ábra A hüvely lefogása a méhnyak alatt, 1. méhnyak, 2. hüvely
9. ábra A cseplesz leválasztása a harántvastagbélrõl 1. cseplesz, 2. haránt-
vastagbél
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Ezután a gyomor hátsó felszíne mögötti és a hashártyakettõzet,
illetve hasnyálmirigy elõtti teret, a cseplesztömlõt (bursa
omentalis) nyitjuk meg (10. ábra).

Ez történhet az elõbb leírt sorrendben, de van, aki a gyomor
nagygörbülete és a harántvastgbél között húzódó nagy-
csepleszt emeli redõbe, és innen nyitja meg a cseplesztömlõt.
A vastagbél hashártyakettõzetére ügyelni kell, ennek sérülése
a harántvastagbél egy szakaszának elhalását is okozhatja.
A hashártyakettõzet és a cseplesz hátsó falát a tömlõ megnyitá-
sát követõen tompán szétválasztjuk, így a cseplesz elhúzható-
vá válik, és a gyomor nagygörbülete felõl kell csonkolni. Itt a
gyomor nagygörbületének alsó szélétõl tartott távolságot az át-
tétek terjedése szabja meg. Ha áttét nem látszik, megõrizhetjük
a nagygörbület mentén, a gyomor falának szélétõl 1–1,5 cm-re
futó nagyárkádot (ebben fut a jobb és bal oldali gyomor-
csepleszi verõér (arteria gastroepiploica dextra és sinistra) (11.
ábra).

Ha látszik daganatos beszûrõdés, a gyomor nagygörbülete
mentén is vezethetjük a leválasztási síkot. A gyomor nagygör-
bületének bal felé tekintõ részérõl a hashártyakettõzetbe nõtt
bele a lép, a kettõ közötti szalagot, gyomor-lép szalagnak

(ligamentum gastrolienale) nevezzük. Ebben a szalagban fut-
nak a kis gyomorverõérnek (arteria gastrica breves) nevezett
kisebb erek, amelyek a lépverõérbõl erednek. Ha a daganat rá-
terjed a lépkapura is, a lépet felszabadítjuk, és eltávolítjuk a
lépkapuban futó erek lekötését követõen.
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10. ábra A cseplesztömlõ megnyitása, 1. gyomor hátsó fala, 2. cseplesz. 3. harántvastagbél bélfodra, 4. hasnyálmirigy

11. ábra A cseplesz eltávolítása utáni helyzet, 1. a gyomor nagygörbülete,
2. a harántvastagbél bélfodra, 3. harántvastagbél
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