
! HASI FELTÁRÁS
A hasat hosszanti metszésbõl nyitjuk meg. A feltáróeszköz
(Balfour-keretet) behelyezése után a kerek méhszalag (liga-
mentum rotundum) medencefali átvágásával láthatóvá tesszük
a hashártya mögötti teret, mindkét oldalon. A fali hashártyát a
fel és leszálló vastagbél külsõ oldala mentén felfelé, a petefé-
szektartó szalagtól (ligamentum suspensorium ovarii) oldalt,
és lefelé is meghasítjuk, megemelve ezzel a vastagbelet. Két
kisebb és egy nagyobb hasi kendõ segítségével – a jól ellazított
betegben – a feltáróeszköz középsõ kanalával kellõen meg-
emelhetjük és eltarthatjuk a beleket. Ezzel „értékes segítõke-
zeket” felszabadítva jól áttekinthetõvé tesszük a kismedencét.

! MEDENCEI NYIROKTERÜLET
A kismedencei nyirokterület oldalsó határa a horpaszizom
(musculus psoas). Az izom és a csípõerek között ollóval merõ-
legesen lefelé hatolva nyílást készítünk a medencefalidegig*
(nervus obturatorius), megkímélve a nemi-combi ideget*
(nervus genitofemoralis). A nyílásba mutató ujjal hatolva, le-
felé és felfelé irányuló mozdulattal, a szöveti rétegben levá-
lasztjuk a csípõereket a medencefalról és a medencefenéktõl a
fõerek (vena cava inferior [alsó fõgyûjtõér] és aorta) oszlásáig.
A csípõerek alatt megnyitjuk a hólyag melletti teret* (spatium
paravesicalis). Ez akkor sikerülhet könnyen, ha egyik kezünk-
kel a hólyagot kellõen az ellenoldalra húzzuk. A belsõ
csípõerek és a húgyvezeték között szintén ollóval indított,
majd ujjal tágított nyílásból feltárjuk a végbél melletti teret*
(spatium pararectalis). Ezek érmentes területek, feltárásuk vér-
zés nélkül végezhetõ néhány perc alatt. Ezt követõen tisztán át-
tekinthetõvé válik a kismedence falán futó ér-, nyirok- és
ideghálózat.

Következõ lépésként a külsõ csípõverõeret (areteria iliaca
externa) elválasztjuk a külsõ csípõvisszértõl (vena iliaca
externa) az alsó gyomorgödri visszér* (vena epigastrica infe-
rior) szájadzásáig, amely a nyirokterület alsó határa (1. ábra).

Ekkor könnyen eltávolíthatóvá válik a Rosenmüller-nyirok-
csomó.

A medencefalereket (arteria és vena obturatoria) és medence-
falideget (nervus obturatorius) azonosítjuk a csípõvisszér alatt.

Megjegyzés. A medencefalerek eltávolítását petefészekráknál
végzett kismedencei nyirokszövet-eltávolításkor nem tartjuk
szükségesnek, ellentétben a méhnyakráknál végzett mûtéttel.

A medencefalárok (fossa obturatoria) nyirokszövetét, amely
elválasztva a külsõ csípõvisszértõl, azzal párhuzamos henger-
ként jelenik meg, ujjal körüljárjuk, és mûszerrel kihúzzuk a
combcsatornából (canalis femoralis). Felfelé pedig a belsõ csí-
põvisszér belsõ oldali nyirokszövetével együtt távolítjuk el.
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1. ábra A medencefal képletei a bal oldalon: 1. közös csípõverõér, 2. külsõ
csípõverõér, 3. belsõ csípõverõér, 4. külsõ csípõvisszér, 5. húgyvezeték, 6.
végbél, 7. húgyhólyag, 8. nagy horpaszizom a rajta futó idegrostokkal
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Ezután a nyirokszöveteket a külsõ és közös csípõerek külsõ fe-
létõl választjuk el az oszlásig, megkímélve a fali visszérágakat.
A nagyerek belsõ oldalán haladó szövetszétválasztásnál a ke-
resztcsont elõtti (praesacralis) nyirokszövet eltávolítását is lé-
nyegesen visszafogottabban végezzük, mint a méhnyakrák
mûtéténél, megõrizve ezzel az idegképleteket. A leírtak szerint
járunk el az ellenoldalon is.

A FÕEREK KÖRÜLI NYIROKTERÜLET

A fõerek körüli nyirokszövet eltávolításhoz biztonságos, szé-
les, a kardnyúlványig (processus xyphoideus) terjedõ feltárás-
ra van szükség. Ennek fontossága akkor értékelhetõ igazán, ha
váratlan vénás vérzést kapunk. Ilyen helyzetben, ha nincs meg-
felelõ feltárás, például a hasi metszés rövidsége miatt, lényege-
sen nagyobb vérveszteségre számíthatunk. A felesleges vér-
veszteséggel esetleg veszélyeztethetjük a mûtét kellõ kiter-
jesztését és eredményességét.

Itt érdemes megemlítenem, hogy nagyobb hirtelen vérzésnél az
elsõ teendõ a vérzés helyének ujjal való elzárása. Ezzel magunk
és a környezetünk megnyugvására a vérzést megszüntetjük. Má-
sodszor, pontosan átgondoljuk, mibõl eredhet a vérzés. Mozdula-
tainkat lelassítjuk és összpontosítjuk. Felkészülünk a vérzés esz-
közös ellátására és esetleges altatási következményeire. Harmad-
szor, a vérzést biztonsággal ellátjuk.

Az aorta és az alsó fõgyûjtõér széles feltárásához szükséges az
oldalsó fali hashártya vastagbél melletti meghasítása csaknem
a máj-, illetõleg a léphajlatig (flexura haepatica és lienalis).
Középen a vakbél és a vékonybélfodor (a felsõ bélfodri vivõér
[arteria mesenterica superior] ágrendszere) alatt nyitjuk meg a
hashártya mögötti területet. A vékonybeleket hasfal elé, illetve
a beteg feje felé emelve szélesen feltárul a fõerek körüli terület
a hasnyálmirigy és a patkóbél alatt látható bal oldali vesevissz-
érig (vena renalis sinistra). A húgyvezetékeket mindkét olda-
lon szélesen elemeljük a mûtéti területtõl.

A bal veseér alatti tér három fõ részre osztható: jobb oldalon az
alsó fõgyûjtõér melletti, az alsó fõgyûjtõér és az aorta közötti,
valamint bal oldalon az aorta melletti területre.

Korai stádiumú petefészek ráknál az elsõ pozitív nyirokcsomó
legvalószínûbb helye sokszor a bal vesevisszér, a bal petefé-
szekvisszér és az aorta alkotta négyszög (2. ábra). A nyirok-
szövet eltávolítását a bal veseér alatt kezdjük lekötések és
elektromos vágóeszköz használatával a nyirokszivárgás, eset-
leges nyirokhasvíz* (chylosus ascites) megelõzésére. Ezt kö-
vetõen az alsó fõgyûjtõértõl jobbra teljes hosszában könnyen
leválasztható a nyirokszövet az egyértelmû anatómiai rétegek-
ben a bal petefészekvisszér ellátásával. Az alsó fõgyûjtõérnek
a jobb vesevéna alatt egyéb ága nincs. Az aorta és az alsó fõ-

gyûjtõér között is lényegében biztonságosan és könnyen vé-
gezhetõ az eltávolítás. Ezt megelõzõen érdemes az alsó bélfod-
ri verõeret felkeresni az aortai eredésénél; a szigmabél feleme-
lésével könnyen felismerhetõ. Az eret megtartjuk, kivéve, ha a
kismedencei kiterjedt petefészekrák miatt szigmacsonkolást is
végzünk. Az ér felkeresése után az aorta melletti nyirokszövet
eltávolítása veszélytelen. Ezt követõen lekötjük és eltávolítjuk
a petefészekereket.

Mindezek után a terület esetleges szivárgó vérzéseit ellátjuk.
Ezek felismerését a hasüreg langyos vízzel történõ öblítése se-
gítheti. Fontos lehet azt az ajánlást követni, hogy a maradékta-
lan nyirokszövet eltávolításakor keletkezõ szivárgó vérzések
megszûnnek a szövetek eltávolításával. Régi igazság az is,
hogy a mûtét akkor halad jól, ha nem csinálunk magunknak fe-
lesleges szövõdményt. Hasonlóan fontos elv, hogy az esetle-
ges szövõdmény ellátására legyen a fejünkben A-B és akár
C-D változat is, de törekedjünk arra, hogy már az A sikeres le-
gyen. Ehhez természetesen hosszú évek tapasztalata, tanító-
mesterünk mozdulatainak felidézése nagy segítséget nyújthat.

A vezetõ irányelv mindig az legyen, hogy a szövõdményt min-
denkor a legnagyobb körültekintéssel, biztonsággal és elõrelá-
tással lássuk el. Tudvalévõ, hogy a szövõdmény ellátásának a
szövõdményei hatványozottak, válságos állapotot okozhatnak,
csakúgy, mint az élet más területein.
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2. ábra A fõerek körüli terület képletei: 1. alsó fõgyûjtõér (vena cava
inferior), 2. aorta, 3. jobb közös csípõvisszér vena iliaca communis dext-
ra), 4. bal közös csípõvisszér (arteria iliaca communis sinistra), 5. jobb kö-
zös csípõverõér (arteria iliaca communis dextra), 6. bal közös csípõverõér
(arteria iliaca communis sinistra),, 7. alsó bélfodorverõér (arteria mesen-
terica inferior), 8. bal vesevisszér (vena renalis sinistra), 9. jobb oldali
húgyvezeték, 10. csípõ-horpaszizom (musculus iliopsoas)


