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I. BEVEZETÉS

1.1. ANYAG ÉS MÓDSZER

Magyarországon jelen disszertáció szerzője 1993. szeptember 11-én elsőként 

végzett laparoscopos Nissen fundoplicatiot és folyamatosan igyekszik elősegíteni azt, 

hogy hazánkban minél több helyen végezzék ezt a jó klinikai eredményt adó műtéti 

beavatkozást. Anyagunkban kísérletes munka és azok klinikai alkalmazásai, valamint 

tisztán klinikai anyag és vizsgálatok szerepelnek.

A anyag és módszer részletes kifejtése az aktuális fejezetben történik.

Kivizsgáláskor és a kontroll vizsgálatainknál beteganyagunkat Synectics 

Medical típusú pH-metriás készülékkel, Polygraph-pH-metria szoftver program 

segítségével vizsgáltuk és a DeMeester score-ok szerint értékeltük eredményeinket. 

Manometriáinkat is Synectics Medical típusú készülékkel, számítógépes program 

segítségével dolgoztuk fel.

Laparoscopos cardiatáji mütéteinket Olympus OTV-S6 kamerával, CLA-S 

fényforrással, UHI gáz insufflátorral és UES-30 típusú magas frekvenciájú koaguláló 

készülékkel végeztük.

1996-tól - megjelenése óta - rendszeresen használjuk a Harmonic Scalpel1* 

sebészeti, ultrahangos vágókészüléket (Ethicon Endo-Surgery Inc.), ahol a generátor 

(55500 Hz, 100W) HPTUV*, újabban a H3TUV* piezoelektromos kristályon 

keresztül közvetíti az ultrahangos rezgéseket az LCSK15 és LCSRC5 koaguláló 

ollóhoz.

A műtéti videofelvételeket Panasonic NV-HS 950 Super VHS készülékkel 

készítettük. Ezeket a felvételeket AverMedia Capture Card programmal digitalizáltuk 

és a képeket „Photo Studio” 2.0 képszerkesztővel vittük be MÉTA 550 MHz Intel- 

Pentium III processzorú, 128 MB RAM-ú alapgépbe. A szöveg- és a táblázatok



szerkesztésére, a grafikonok készítésére a Windows ’98 alatt futó Word 7.0 

szövegszerkesztő programot használtuk.

Az ortográfiát tekintve az „Új orvosi szótár” útmutatását követtük. A szöveget 

14-es betűnagysággal, 1,5 sortávolságban „ l imes New Roman" betűtípussal írtuk.

A munkánkban használatos orvosi anyagokról a megfelelő fejezetekben 

teszünk említést a védjegyek megadásával.

A rövidítéseket az irodalomban elfogadott és mindenki által használt formában 

alkalmaztuk. Ott, ahol ez nem volt egyértemű az aktuális részben megadtuk a 

magyarázatot.

Csak a célkitűzések fejezetben, a záró megállapításokban és a 

köszönetnyilvánításban írok egyes szám első személyben, mindenütt máshol többes 

szám első személyt használok, ezzel is kiemelve munkám team jellegét.



[.2. CÉLKITŰZÉSEK

Laparoseopos refluxgátló műtéteink végzése során számos, a műtét lényegét is

érintő kérdés vetődött fel bennem. Ezekre a következő célok kifejtésével kerestem a

választ.

!. Alkalmazható-e a TO-193 szivacs (TachoComb™) a laparoseopos műtétek során 

keletkező véletlenszerű máj- és léptok sérülések szivárgó vérzéseinek gyors és 

végleges csillapítására? Ennek érdekében:

• kutattam a T-193 szivacs alkalmazhatóságának feltételeit, technikai részleteit, 

lehetőségeit, módozatait a parenchymas szervek -  lép, máj, vese, pancreas - 

sérüléseinek vérzéscsillapításában, ugyanakkor begyakoroljam az alkalmazás 

módját.

• kerestem a szivacs gyakorlati alkalmazásának megbízható és könnyű módozatát a 

klinikai gyakorlatban mind a nyílt - konvencionális - mind pedig a laparoseopos 

humán beteganyagon.

2. Kísérletes munkával és a humán műtétek eredményeinek kritikus elemzésével 

kerestem megoldást arra, hogy az EndoHemiaK-val:

• lehet-e gyorsabbá és biztonságosabbá tenni a gyomor-muff elkészítését?

• alkalmas eszköz-e az üreges szervek műtét közbeni sérüléseinek ellátására?

• alkalmas-e muff képzésére a laparoscoposan használt EndoHemia* single 

placed stapler, melyet nem üreges szervek varrására fejlesztettek ki?

• kerestem az eszköz szerepét, helyét, értékét és a használat kizárhatóságának 

kritériumait az antireflux műtétekben.

3. Humán beteganyag retrospectív elemzése alapján kerestem választ arra:

• hogyan tehető biztonságosabbá a rekeszszárak feszülésmentes egyesítése?

• mi befolyásolja a recidívát?



• csökkenthető-e és hogyan a recidíva rátája?

• hogyan kerülhető el a behelyezett háló okozta szövődmény?

4. A refluxos panaszok visszatérésének egyik oka a nyelőcső és a nyelőcsőhöz 

rögzített muff műtét utáni elmozdulása, helyzetváltozása. Lehet-e biztonságosabbá 

tenni a muff rögzítéseket? Vizsgáltam az intraabdominalis nyelőcső szakasz 

rögzítésének elvi és műtéttechnikai kritériumait.

5. Célom az volt, hogy elemezzem a postoperatív dysphagiahoz vezető technikai 

okokat és ismertessem az általam bevezetett, úgynevezett „ellenőrizhetően 

kalibrált muffképzés” lépéseit, gyakorlati jelentőségét s ezzel csökkentsem a 

maradandó dysphagia arányát.

6. Vizsgáltam azt, hogy az életminőség tesztek helyettesíthetik-e a functionalis 

nyelőcső vizsgálatokat a postoperatív állapot objektív felmérésében? 

Vizsgálódásom célja volt az is, hogy ezeket a teszteket értéküknek megfelelően 

próbáljam összehasonlítani.



II. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

A testüregekbe külső fény bevezetése segítségével történő betekintés több 

évezrede foglalkoztatta az orvosokat. A leírásokban szereplő legelső " endoscop"-ot, 

egy rectalis speculumot, az orvoslás ókori görög atyja, Hippokratész alkotta meg, aki 

ennek segítségével gyógyított perianalis fistulát. Abulkasirn napfény és 

homlokreflektor, valamint feltáró segítségével végzett nőgyógyászati vizsgálatot.

Az első fényvezető rendszert az 1773-ban, Mainz-ban született Philipp Bozzini 

konstruálta. Zárt térbe helyezett gyertya fényét tükör segítségével vetítette ki a doboz 

falán lévő nyíláson. Ez a fény már alkalmas volt arra, hogy irányát tükörrel deviálja 

és a gyertyát tartalmazó doboz szemben lévő oldalán kialakított kémlelőnyíláson 

keresztül vizsgálni tudja a szájüreget és a hangszalagokat. Ezt a fényforrást 

fejlesztette tovább Pierre Segalos, aki a nagyobb fényerő elérése érdekében a gyertya 

házát ezüstből készíttette el. Az így kapott fénnyel női húgyhólyagot tükrözött.

1853-ban Jean Desormeaux a világon elsőként alkalmazott teleszkópjában 

gyűjtőlencsét, mellyel a fényerőt tudta növelni vizsgálataihoz. Az endoscopia 

fejlődésének újabb lépcsőfoka 1860-ban Julius Bruck nevéhez fűződik. Izzó platina 

szálat alkalmazott fényforrásként. Kussmaul, a híres sebész 1870-ben idegentestet 

távolított el egy beteg nyelőcsövéből. Bevan hasonló beavatkozást végzett, de 

fényforrásként nem a napfényt, hanem a gyertya lángját használta. Stoerk / 1887/ 

alkalmazott először a nyelőcső vizsgálata során derékszögű endoscopot, Killian 

/  1898/ - a bronchoscopia atyja - viszont már homloktükör vetítette fénnyel végezte 

vizsgálatait cocain anaesthesiában.

Hatalmas lökést adott az endoscopia fejlődésének Max Nitze munkássága 

/1977/. Rigid endoscopjában lencserendszert és distalis fényforrást alkalmazott. Az 

így látott kép a korábbiakhoz képest lényegesen jobb minőségű volt. Nevéhez 

fűződik az első urocystoscop kifejlesztése. Johann von Nitze a korábbi technikát 

levegő befúvással egészítette ki növelve ezzel a vizsgálat diagnosticus hatékonyságát.



Az endoscopia fejlődésével párhuzamosan fokozatosan nőtt az igény a 

testüregek - elsősorban a hasüreg - vizsgálata iránt is. Az üreges szervek enoscopos 

vizsgálati technikája a laparoscopia alapjait teremtette meg. 1901-ben D O Ott és Cl. 

Kell ing egymástól függetlenül végeztek laparoscopos vizsgálatokat. H.C. Jakobeus 

volt az első, aki 1910-ben emberen végzett vizsgálatát már laparoscopiának nevezte. 

Ezt a módszert fejlesztették tovább Kaik és Ruddock, akik kidolgozták az 

adhaesiolysis és a biopsia vételének módszerét.

Jelentős lökést adott a laparoscopia fejlődésének Veress János kapuvári 

tüdőgyógyász, aki 1938-ban speciális tűt konstruált a pneumothorax könnyebb és 

biztonságosabb elkészítéséhez. Tompa végű mandrinnal rendelkező rugós tűjét ma is 

világszerte használják és róla nevezték el. A legnagyobb citációs indexszel 

rendelkező magyar „sebésznek” tartjuk. A technikai megvalósítás már adott, a 

kivitelezés azonban még bonyolult és nehézkes volt, ráadásul a látott kép is sok 

kívánnivalót hagyott maga után.

A XX. század második fele jelentette igazán az endoscopia forradalmát. H. H. 

Hopkins 1966-ban megalkotta a hidegfény csatlakoztatásával igen jó minőségű képet 

adó rúdoptikát. A kiváló megvilágítást eredményező fénykábel megjelenése, a 

miniatürizálás megvalósulása, a videotechnika és a mikroelektronika alkalmazása 

könnyen kivitelezhető, kiváló minőségű képet adó, magas diagnosztikus értékű, 

terápiás beavatkozást is megengedő eljárás kialakulását tette lehetővé.

A következő előrelépést a Kiel-i egyetem nőgyógyásza, K. Semm professzor 

munkássága jelentette, aki részleteiben dolgozta ki az operatív pelviscopiát. 

Automata insufflatort, thermocoagulatiot, oldalra tekintő optikát alkalmazott és sok új 

műszert konstruált. Műtétéihez már kliprakót, hookot és mikroollót, endoloopot, 

tűfogót, trokárokat és atraumatikus fogókat használt.

Az újabb mérföldkövet 1985-ban a CCD chip kamera, azaz a videotechnika 

forradalmi változása jelentette. A technikai eszközök gyors, pontos, megbízható 

megalkotása K Storz érdeme. A XX. század második felében a technika világszerte 

észlelt rohamléptű, egyes területeken robbanásszerű fejlődése jelentősen



meggyorsította a betegellátás során alkalmazott vizsgálati módszerek és terápiás 

beavatkozások fejlődését is. Természetesen a sebészet sem maradt érintetlen ebben a 

folyamatban. Két évtized alatt több változás jött létre, mint korábban egy évszázad 

idején. Új, nagyobb találati biztonságú vizsgálatok és korszerű műtéti beavatkozások 

alapjai teremtődtek így meg. Az irány egyre inkább a betegeket jobban kímélő 

minimális invazívitás felé mutatott. A videotechnika és a mikroelektronika gyors 

térhódítása megteremtette a laparoscopos beavatkozások alapjait, amely az 1980-as 

évek második felétől kezdve futótűzként terjedt el a világ sebészeti intézeteiben, 

forradalmasítva és egyúttal szélesítve a műtéti palettát. Történelmi léptékkel nézve 

rövid idő alatt szinte új műtéttan tankönyv íródott.

Ez a technika alapjaiban változtatta meg az epesebészetet. 1985-ben a német E. 

Mühe elvégezte -  az általa „galloscop”-nak nevezett műszerrel -  az első, majd 1987 

március 1-én a francia Philippe Mouret a „második első” laparoscopos 

cholecystectomiát (LC-t). E történelmi dátumot követően néhány éven belül a világ 

minden földrészén rohamosan emelkedő számban kezdtek végezni epehólyag 

eltávolítást laparoscopos technikával. Érdekes módon ennek előnyeiről nem kellett a 

sebészeket meggyőzni, pedig minden mozzanatában új eljárás volt. A nagy európai 

nevek, Cuschieri, Perissat, Dubois, Troidl mellett megjelentek az amerikai sebészek, 

McKernan. Save, E. J. Reddick és D. O. Olsen is. A két utóbbi több -  nevükről 

elnevezett -  laparoscopos kézi műszert alkotott.

1989 júniusa nem várt robbanásszerű haladást eredményezett a GORB (Gastro- 

Oesophagealis Reflux Betegség) kezelésében. A Cuschieri által vezetett ’’Dundee 

csoport” elvégezte az első laparoscopos Narbona műtétet. Ezt követően 1991 

áprilisában a libanoni sebész T. Geagea Canadában a Rosetti-Hell-, majd B. 

Dallemagne Belgiumban az első klasszikus Nissen műtétet végezte el. A három 

munkacsoport még abban az évben májusban, augusztusban, szeptemberben előzetes 

közleményként beszámolt munkásságaikról. 1991-től 1996-ig már 465 1 laparoscopos 

refluxgátló műtétről történt közlés a világon [67, 71], Jelenleg Cadiere, Cuschieri, 

Hunter, Munro, DeMeester, Watson, Jamieson, Hinder és Eilipi [5, 8, 9, 14, 15, 17,

10



39, 46, 48, 53, 99] rendelkeznek jelentős számú beteganyaggal. Eredményeik 

bizonyítják, hogy a laparoscopos refluxgátló és/vagy hiatus oesophageus 

rekonstrukciós műtétek egyenértékűek a nyitott műtétekkel, viszont annyiban 

hasznosak, hogy rendelkeznek a minimálisan invazív technika alkalmazásának összes 

előnyével is.
A laparoscopos refluxgátló műtétek végzésében jártas szerzők a gastro- 

oesophagealis reflux betegség sebészi kezelésében a laparoscopos Nissen 

fundoplicatiót „gold standard”-ként tartják számon.

Magunk is - eredményeink és tapasztalataink alapján - valljuk, hogy a gastro- 

oesophagealis reflux betegség sebészi kezelése során, megfelelő indikációk alapján, a 

betegek számára a legalkalmasabb műtéti eljárás a laparoscoposan végzett valamilyen 

típusú refluxgátló műtét [30, 33].



III. A TO-193 VÉRZÉSCSILLAPÍTÓ SZIVACS ALKALMAZÁSÁNAK 

VIZSGÁLATA A PARENCHYMAS SZERVSÉRÜLÉSEK ELLÁTÁSÁBAN

III. 1. PROBLÉMAFELVETÉS

A konvencionális és a minimálisan invazív sebészetben a diffúz parenchymas 

vérzések gyakran súlyos problémák és szövődmények forrásai lehetnek. Ritkán, de 

számolni kell a laparoscopos Nissen fundoplicatió során a különböző okok miatt 

fellépő elégtelen haemostasis eseteivel is. Ezeknél a beavatkozásoknál rendkívül 

fontos a gyors és végleges vérzéscsillapítás, mert a műszer okozta vérzés után fellépő 

szövődményeket lehet megelőzni és a conversiot elkerülni.

III. 2. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

Az elmúlt 5 esztendő kivételével a diffúz parenchymas vérzések ellátásában a 

konvencionális eljárások voltak az irányadók. Ezek a következők: a vérző terület 

sebészi öltésekkel történő ellátása, tamponade, vagy ezen eljárások kombinációi, 

electro-, esetleg Laser-, Argon plazma coagulatio, SurgicelK háló vagy Spongostan* 

szivacs alkalmazása. Mivel a műtét során a véletlenszerű vérzések miatti conversiok 

hányada magas s a fent leírt módozatok vagy nem csillapítják a vérzést, vagy hosszú 

időbe telik a vérzés ellátása, a következményes rétegvesztés, anatómiai szituációk 

eltűnése, az optikai rendszer fényrekesz automatikája következtében fellépő sötétedés 

miatt akár a műtét továbbvitele is kétségessé válhat, ami magában hordozza a 

conversio valószínűségét. Az utóbbi évek kísérleti fejlesztéseinek egyike, a TO-193 

vérzéscsillapító szivacs új lehetőséget adott a sebészek kezébe a diffúz parenchymas 

vérzések ellátásában [45, 59, 60, 68, 77, 78, 79].



III. 3. CÉLKITŰZÉSEK

Alkalmazható-e a TO-193 szivacs (TachoComb™) a laparoscopos műtétek során 

keletkező véletlenszerű máj- és léptok sérülések szivárgó vérzéseinek gyors és 

végleges csillapítására?

Kísérletes munkánk során a következőkre kerestünk a választ:

• kutattuk a T-193 szivacs alkalmazhatóságának feltételeit, technikai részleteit, 

lehetőségeit, módozatait a parenchymas szervek - lép, máj, vese, pancreas - 

sérüléseinek vérzéscsillapításában, ugyanakkor begyakoroljuk az alkalmazás 

módját.

• kerestük a szivacs gyakorlati alkalmazásának megbízható és könnyű módozatát a 

klinikai gyakorlatban mind a nyílt - konvencionális - mind pedig a iaparo^copo^ 

humán beteganyagon.



14

III.4. KÍSÉRLETES MODELL, AZ ALKALMAZÁS TECHNIKÁJA

Tanulmányunkat a DC OEC Kísérletes Sebészeti Intézetével és Patológiai 

Intézetével együttműködve, az egyetem Állatvédő Etikai Bizottságának előzetes 

hozzájárulásával, az intézetek munkatársaival közösen végeztük el.

III.4.L Anyag és módszer

Az állatkísérleteinket 10 közepes termetű és súlyú kutyán végeztük. Az 

állatokat 50 mg/ttskg. intramuscularis Ketamin-hydrochlorid-dal anaesthetizáltuk. 

Minden esetben a 

máj, a lép, a 

pancreas és mindkét 

oldali vese

resectioját végeztük 

el.

Minden állaton tehát 5 vérző felszín ellátása történt. így 

összesen 50 esetben csillapítottunk vérzést ezzel a 

módszerrel. A resecalt felületek nagysága 5-25 cm" között 

volt. A resectiokat követően semmilyen típusú 

vérzéscsillapításra nem került sor, ha a vérző ér átmérője 

kisebb volt, mint 1 mm. Ettől nagyobb vérző artériát 

lekötéssel láttunk el.

A sterilen csomagolt TO-193 szivacsból a vérző felületen 

legalább 1 cm-rel túlérő szivacs darabot vágtunk és az aktív 

felszínével a vérzés felé fordítva nedves hasi törlővel 

szorítottuk a vérző felületre, minden esetben legalább 5 percig.



Az 1 .-töl 5. ábrán a beavatkozásokat mutatjuk be. A máj és a lép ellátása nem 

ütközött nehézségbe, mivel ezek a szervek kutyákon könnyen, jól mozgathatóak 

voltak.

6. ábra. A pancreas vérző 
felszíne

7. ábra. A pancreas felszínétre helyezett TO-193 
szivacs

A pancreas vérző felszínének ellátásánál mindig figyelembe vettük azt is, hogy az 

esetlegesen megnyílt vezetékrendszer is fedésre kerüljön (6.,7. ábra).

A vesék vérzéscsillapítása alkalmával arra törekedtünk, hogy a 

jobb oldalit nyitottan (8. ábra), a bal oldalit pedig 

laparoscoposan modelláljuk. Az utóbbi esetben olyan 

eszközzel nyomtuk rá a szivacsdarabkát, mintha endoscopos
J 8. ábra. A jo. vese vérző

sérülése

műtétet végeznénk (9. ábra).

Valamennyi műtétünket azonos kautélák alapján végeztük.

Minden esetben az egész hasat gondosan átöblítettük, ezzel a 

beavatkozások utáni közvetlen vérzéseket, illetve a hasüreg
9. ábra. A vesére

különböző recessusaiba történő lecsorgásokat is ellenőriztük. Az helyezett t o -i 93
szivacs

öblítésnél gondosan ügyeltünk arra, hogy a TO-193 szivaccsal kezelt

felületre mosófolyadék ne kerüljön. Állatot a kísérletsorozatunknak ebben a

szakaszában nem veszítettünk el.

A primer műtéteket követően a 7. és 10. (2-2 állaton), a 14. és a 28. 

postoperatív napon (3-3 állaton) reoperatiot végeztünk és az ellátott szövetrészeket 

makroszkópos és hisztológiai feldolgozásra eltávolítottuk. Amennyiben lehetséges



volt a második műtétnél állatainkat megmentettük. A makroszkópos értékelés során 

szempontjaink a következők voltak:

• Volt-e utóvérzés, szivacs elmozdulás vagy lelökődés, iníraabdominalis 

fertőzés, abscessus?

• Mekkora volt az adhaesiok mértéke a hasüregben és a szervek körül?

A reoperatiok alakalmával vett szövettani mintákon vizsgáltuk a szivacs aktuális 

szervre gyakorolt hatását (idegentest-, gyulladásos reakció, utóvérzésre utaló jel), 

valamint tanulmányoztuk a szivacs organizálódásának folyamatát. A metszetek 

készítéséhez Haematoxyllin-Eosin és May-Grünwald-Giemsa festést alkalmaztunk.

III.4.2. Eredmények
A reoperatiok során a hasüregben utóvérzésre 

utaló jelet, haematomat nem találtunk. A resecalt 

parenchymas szerv körül minden esetben észlelhető volt 

kisfokú adhaesio (10. ábra), azonban kiterjedt cseplesz 

összenövéseket mindössze 1 esetben észleltünk (5.
10. ábra. A máj felszínére

számú állat 14. postoperatív napon reoperálva). A TO- tapadt cseplesz 

193 szivacs mindig helyben maradt, leválást vagy 

elmozdulást nem találtunk.

Pancreas resectiot követően peripancreaticus 

abscessust 1 állatnál verificaltunk (lásd 1. táblázat).

Jól látható a képeken, hogy a tályog teljesen letokolt,
11. ábra. Pancreas felszíne

semminemű peritonealis 

izgalmat nem okozott 

(11.,12.,13. ábra). Ezt az 1- 

es számú állatot, a primer 

műtétet követően a 28.

napon operáltuk meg. körnvezetéveiCreaS ,3-abra-Pancreas tál>°g aIaPia



IV.5. HUMAN ALKALMAZÁS

IV.5.1. Anyag és módszer

48 beteg laparoscopos refluxgátló műtété 

kapcsán képeztük a gyomor muffot a korábban leírt 

módszerrel. Az HndoHernia" által kitolt kis 

kapcsokat alkalmaztuk (23. ábra). 16 Nissen-, 11 

Nissen + Rosetti-, 18 Toupet- és 3 Hill műtét 

alkalmával történt klippel a rögzítés (V. táblázat). 

35 esetben GORB, 10 esetben hiatus hernia és 

reflux miatt végeztük a beavatkozást (VI. táblázat).

nyelőcsövet a behelyezett szonda kiemeli.

23. ábra. Gyomor oesophagus 
rögzítése EndoHernia"-val

V. táblázat

Laparoscopos m ütété ink me go szí ás

műtétek betegek
Nissen 16

Nissen+Rosetti 11

Toupet 18

Hill 3

24. ábra. Toupet műtét 
EndoHernia“-val készítve

GORB 35

GORB + hiatus hernia 10

hiatus hernia 3



Szövettani vizsgálatok során egy héttel a primer műtét után vett szövettani 

mintákban a parenchyma és szivacs közötti résben a vér alakos elemei domináltak, a

I. táblázat TO-193 szivacs alkalmazása 

állatkísérletes műtétek során 

Szövődmények

U tó v é r z é s 0

A d h a e s io 1

S z iv a c s  e lm o z d u lá sa 0

A b s c e s s u s 1

P er ito n itis 0

G ran u lom a  k é p z ő d é s 0

technikánkra kell gondolnunk, a rái 

ideig.

reseetios vonalban leukocyta es 

granulocyta infiltratiot találtunk. 3 

esetben a postoperatív 10. napon vett 

mintákban mikroszkóposán jelentősnek 

mondható vérömlenyt láttunk, 

melyeknek vastagsága 3 mm volt (4., 6.,

7. állat). Az egyik kutyánál a vese 

(nyitott módszer), a másik két állatnál 

pedig a máj sérülésének ellátása történt. 

Elemezve az eseteket a nem megfelelő 

; elégtelen volt és/vagy nem tartott kellő

A 14. postoperatív napon nem specificus granulatios szövet infiltrálta a szivacs 

állományát, fokozódó fibroblast aktivitással, kezdődő endogén collagen képzéssel.

A 28. napon a szivacs teljes vastagságát endogén collagenben 

gazdag sejtszegény granulatios szövet foglalta el. A szövettani 

mintákon jól felismerhető a resectiós vonal és a szivacs közötti 

éles határ fokozatos elmosódása. Az 1-es számú állatnál, ahol a 

peripancreaticus abscessust találtuk, a szövettani képen a 

gyulladásos reactio a szivacstól elkülönülten helyezkedett el, 

azzal semminemű kapcsolatban nem volt. A postoperatív 28. 

napon végzett reoperatiok során a szivacs már teljesen szervült.

A szövettani metszeten - Ilaematoxyllin-Eosin !50x 14. ábra. Szervük
szivacs szövettani képe

nagyításban - rejectiora utaló jel nem észlelhető (14. ábra).



A/ állatkísérletes eredmények kiértékelését 

követően alkalmasnak ítéltük a TO-193 szivacs 

felhasználását különböző típusú humán nyitott és 

laparoscopos műtéteknél. A TO-193 szivacs 

laparoscopos alkalmazásához feltétlenül szükséges 

az időközben kifejlesztett applicator beszerzése.
15. ábra. Laparoscopos applicator aTO-

Az evezőlapátra emlékeztető kis műszer 193 szivacs behelyezésére 

segítségével a szivacsot könnyedén ráteríthetjük a vérző felszínre (15. ábra).

III. 5. 1. Anyag és módszer

Humán alkalmazásra összesen 31 esetben került sor ebből 26 esetben nyitott 

(Il.táblázat) -7 cholecystectomia, 6 iatrogen lépsérülés, 2 aorto-bifemoralis bypass 

műtét, 4 pancreas fej és/vagy farok resectio, 4 gyomor vagy nyombél fekély 

perforáció, 3 máj sérülés -, 5 esetben laparoscopos műtétnél (Ill.táblázat).

III. 5. HUMÁN ALKALMAZÁS

II. táblázat. TO-193 szivacs humán 

alkalmazása nyitott műtétek során 

műtétek betegek

7

6

2
4

4

3

Cholecystectomia

Lépsérülés

Aorto-bifemoralis bypass 

Pancreas resectio 

Ulcus perforatio 

Máj sérülés

III. táblázat. TO-193 szivacs humán 

alkalmazása laparoscopos műtétek során 

műtétek betegek

Laparoscopos cholecystectomia 

Pyloricus fekély perforatio 

Lépcysta fenestratio

X



Laparoscopos beavatkozások közül 3 esetben cholecystectomiánál, 1 

alkalommal pyloricus fekély perforatio elvarrásánál, valamint ugyancsak 1 esetben 

lépcysta fenestrationál helyeztük be a szivacsot. Ez utóbbinál a felső pólusi lépcysta 

Harmonic Scalpel"-lel történő megnyitása után, a 

melyből enyhén szivárgó vérzést észleltünk, ezért 

2x4 cm-es szivacskát terítettünk a vérző felületre (16. 

ábra). A vérzés 5 perc után megszűnt. Mütéteinknél 

hasűri drainage-t alkalmaztunk, de utóvérzést 

egyetlen esetben sem tapasztaltunk. A draineket a 2. helyezett T O -m ^ y a c s^  

postoperatív napon távolítottuk el.
A szivacs behelyezését a műtéteket végző sebészek indikálták. A műtétek alatt 

keletkezett parenchymas szűrő vérzéseknél a TO-193 szivacs alkalmazására minden 

esetben körültekintően került sor s csak akkor helyeztük be, amikor egyéb 

vérzéscsillapító eljárások eredménytelenek maradtak.

Kivételt képezett a pyloricus ulcus perforatio laparoscopos módon ellátott esete. A 

perforatio suturáját követően történt az összevarrt nyílás TO-193 szivaccsal való 

fedése.

III.5.2. Eredmények

Hat iatrogen lépsérülésnél a lép megtartható volt, reoperatio nem történt. 

Aorto-bifemoralis bypass műtétek, pancreas resectiok és fekély perforatiok során az 

anastomosis vonalból származó vérzés és az anastomosis vonal védelmére 

alkalmaztuk az eljárást. Ezen 10 esetben utóvérzést, varratelégtelenséget, illetve 

fistula képződést nem észleltünk. A 7 nyitott cholccystectomia mindegyikében acut 

cholecystitis miatt történt a beavatkozás. A cholecysta-ágy beöltése ellenére 

fennmaradt vérzést TO-193 szivaccsal szüntettük meg. 7 esetből 5-ben cirrhoticus 

májon alkalmaztuk az eljárást.
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A TO-193 szivacs alkalmazásához laparoscopos műtétekben az erre a célra 

kifejlesztett applicator nélkülözhetetlen. 3 acut cholecystitis esetében a coagulatioval 

nem szüntethető jelentős diffúz vérzést azonnal megállítottuk. Műtéteinknél hasüri 

drainage-t alkalmaztunk s ezeken keresztül utóvérzésre utaló jel nem volt. 1 esetben 

laparoscopos lépcysta fenestratio során fellépő parenchyma vérzést szüntettünk meg 

ezzel a módszerrel. Postoperatív utóvérzést nem észleltünk. 6 héttel a műtét után 

végzett ultrahang vizsgálat visszatelődést vagy utóvérzésre utaló jelet nem látott. Egy 

esetben a laparoscopos ulcus perforatio suturáját követően történt reoperatio a 

postoperatív 5. napon diffúz peritonitis miatt. Ezt azonban nem a perforatios nyílás 

varratelégtelensége, hanem a laparoscopos intraabdominalis lavage elégtelenségéből 

fakadó ismételt bacterialis invázió miatt kellett elvégeznünk.

III.6. MEGBESZÉLÉS

Az TO-193 szivacs egyes összetevőivel történt kísérletes és klinikai 

kutatásokra több szerző is rávilágított. Neuhaus és munkatársai a fibrin ragasztóval 

(fibrin glue) ért el eredményeket májresectiokat követően, azonban relatíve gyakran 

tapasztalt postoperatív haematomát [69]. Schelling 1998-ban fibrinogen-thrombin- 

collagen alapú kombinált hemostipticumot alkalmazott kísérletes máj-, lépsérüléseket 

követően és rámutatott arra, hogy hatékony parenchymas vérzéscsillapítás kombinált, 

csak a szilárd hordozóra felvitt anyagokkal érhető el [78]. 1996-ban Scheyer és 

Zimmermann alkalmazta először a TO-193 szivacsot laparoscopos 

cholecystectomiánál. Hatékonynak találták azt, de figyelmeztetnek arra, hogy kellő 

laparoscopos sebészi gyakorlat és megfelelő applicator nélküli behelyezése 

veszélyeket is hordozhat magában.

A TO-193 szivacs összetett hatásmechanizmussal fejti ki hatását. A 

vérzéscsillapító szivacs collagen, aprotinin, thrombin és fibrinogen tartalmú (angol 

kifejezéssel: collagen fleece coated with fibrin glue), a coagulatios kaszkád utolsó 

lépését imitálja, hatására a vérző felületen koncentrált fibrin képződés indul meg a



magas collagen tartalom segítségével. A TO-193 szivacs felszívódó lokális 

haemostipticum fibrin ragasztó componessel. Hatásmechanizmusa a következő: a 

szivacsban magas koncentrációban található kötött fibrinogen-collagen hatóanyag 

első lépésben a testfolyadékok hatására feloldódik és szöveti thrombin-fibrin 

monomert képez, amely a sérült felszínen conglutinálódik. A localis biokémiai 

folyamat során a szivacs állományában található collagen, a felületen gyors fibrin 

kiválást indukál. A folyamat vér, epe, pancreas nedv, interstitialis folyadék hatására 

változatlan aktivitással egyaránt végbemegy. A testfolyadékok hatására a szivacs 

hatóanyagai feloldódnak és gyors, szoros kötődés alakul ki a felületek között. A 

folyamat 5 percet vesz igénybe.

A teoretikailag kiváló eljárásnak a pontos felhasználási területét, indicatioit, 

ellenjavallatát, a felhasználás technikai részleteit azonban mindeddig nem határozták 

meg még pontosan [59, 60].



III.7. KÖVETKEZTETÉSEK, MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. Az állatkísérlet sorozatban kidolgoztuk a TO-193 vérzéscsillapító szivacs 

egyszerű és szövődménymentes alkalmazásának feltételeit.

2. Megállapítottuk, ahol a hagyományos vérzéscsillapító eljárások vagy nem 

használhatóak egyenként, vagy kombináltan alkalmazva sem adnak megnyugtató 

eredményt, ott jó hatásfokú lehet a TO-193 szivacs.

3. Megadtuk ennek a technikai feltételeit, amelyek a következők: a szivacsnak a 

vérző felületen legalább 1 cm-rel kell túlérnie és minimálisan 5 percig szükséges 

enyhe nyomás alatt tartani azt. A residualis folyadékot a környezetéből el kell 

távolítani.

4. Alkalmazhatósága a vérző felület nagyságától nem függ. Amennyiben 1 mm-nél 

nagyobb vérző artéria kerül látótérbe, ennek külön lekötése vagy aláöltése 

elengedhetetlen.

5. A TO-193 szivacs kísérletes, klinikai alkalmazása során a szivaccsal 

összefüggésbe hozható sebészi szövődményt nem észleltünk. Utóvérzés, 

haematoma, varratelégtelenség, fistula képződés nem fordult elő. A szövettani 

feldolgozás igazolta, hogy a TO-193 szivacs használata során jelentős szöveti 

és/vagy idegentest reakció nem alakul ki.

6. Tapasztalataink alapján a lehetséges felhasználás széles skálájú. Nyitott és 

laparoscopos műtéteknél a keletkezett máj sérülés, léptok beszakadás vagy 

parenchyma laesio, cholecysta-ágy vérzés, cholecysta-ágyból származó 

epecsorgás, retroperitoneal is diffúz vérzés, ér-, illetve bél anastomosisok 

vonalának védelme, pancreas sérülés, pancreas resectiok utáni fistulák és pancreas 

nedv csorgásának megakadályozása, vesetok- vagy vesekéreg sérülése során 

alkalmazható.

7. A cardia tájék laparoscopos műtétéinél a máj retraktor okozta parenchymas és a 

gyomor nagygörbületének sceletizálása közben - a léptok meghúzásakor - fellépő 

véletlenszerű szakadásos sérülés utáni vérzések eredményes ellátására alkalmas



megoldás. Saját experimentális és klinikai munkánkat alapul véve állíthatjuk, 

ismertté vált előttünk az eljárás konvencionális és laparoscopos sebészeti 

indicatioja, illetve contraindieatioja. Lényegesnek tartjuk, hogy az esetlegesen 

bekövetkező iatrogen lépsérülések ellátásában a módszer elsőként választandó a 

laparoscopos cardia tájéki műtétek során.
8. Alkalmazásával elkerülhető lehet a gyakori öblítés, a rétegvesztés miatti műtéti 

idő megnyúlása és nagyobb vérzés esetén a conversio. Az eljárás hatásosságát 

megismerve biztonságosabban végeztük műtéteink legkritikusabb szakaszát a 

gyomor nagygörbületének sceletizálását.

9. Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a TO-193 szivacs hatékony, effektív 

vérzéscsillapító. Használata könnyen elsajátítható. A diffúz parenchymas - a 

sebész számára sok bosszúságot okozó - vérzések ellátásában feltétlenül helye

van.



IV. KLIPEK ALKALMAZÁSA A NISSEN FLNDOPLICATIO SORÁN

IV.L PROBLÉMAFELVETÉS

A laparoscopos fundoplicatio során a muff képzéshez kifogástalan varrás 

technika szükséges, amely nehézkessége vagy a gyakorlatlanság esetén a műtét 

jelentős idejét tölti ki [86]. Elengedhetetlen viszont a jó muff kialakítása, ez a műtét 

egyik sarkalatos pontja. Számos hiba előfordulhat, ezért nem lényegtelen az, hogy 

milyen technikát alkalmazunk. A hagyományos műtéteknél a seromuscularis 

öltéseken kívül megfelelő staplerekkel is elérhető az üreges szervek egyesítése.

Humán alkalmazás előtt állatkísérletekben vizsgáltuk annak lehetőségét,hogy 

van-e olyan eszköz, műszer, melynek segítségével megbízható szövetegyesítést 

tudunk elemi, laparoscoposan is használható és egyúttal a műtét idejét Is jclciiiő^ii 

csökkentheti?

IV.2. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

A gastrointestinalis sebészetben a varrógépek alkalmazása évtizedek óta 

széleskörűen elfogadott. Olyan varrógépet azonban, amely csak a felszínt egyesíti az 

ipar az utóbbi időben fejlesztett ki.

Hamilton 1967-ben közölt összefoglaló cikket bél anastomosisok 

kialakításáról. Chung a „single placed stapler” alkalmazhatóságát vizsgálta vastagbél 

anastomosisok során [11, 37]. Howel egyszerű, úgynevezett „skin stapler”-t használt 

bélvarratok készítéséhez [42], Óbudaira pedig kísérletes munkái során vizsgálta a 

staplerek tartósságát bél anastomosisok esetében [69], Hasonló módon Wetheral 

háborús sérülések ellátására alkalmazta a „skin stapler”-eket bél anastomosisok 

készítéséhez a műtét, illetve a bélvarrat idejének csökkentésére [96]. Azonos 

megfigyelésről számol be Fraser is [26].



Ezekből a kísérletes és klinikai munkákból kitűnik, hogy a sebészeket izgatta 

egy könnyen kezelhető, megbízható varratsort adó eszköz kialakítása és rutinszerű 

alkalmazása, mellyel egyszerűen és biztonságosan lehet anastomosisokat elkészíteni 

[32J. Nagy leleményesség kellett ahhoz, hogy a más célra kifejlesztett eszközöket 

merjék a kutatók alkalmazni.

IV.3. CÉLKITŰZÉSEK

Kísérletes munkával és humán műtétek eredményeinek kritikus elemzésével 

kerestünk megoldást arra, hogy az EndoHernia R-val

• lehet-e gyorsabbá és biztonságosabbá tenni a gyomor-muff elkészítését ?

• alkalmas eszköz-e az üreges szervek műtét közbeni sérüléseinek ellátására?

• alkalmas-e muff képzésére a laparoseoposau használt EndoHernia single 

placed stapler, melyet nem üreges szervek varrására fejlesztettek ki?

• kerestük az eszköz szerepét, helyét, értékét és a használat kizárhatóságát 

kritériumait az antireflux műtétekben.

A felsoroltak érdekében a következő kérdésekre kerestük a választ:

• a kis merülésű klipelés során a szövetek szétszakadnak-e?

• a mély klipelés képezhet-e sipolyt?

• a különböző merülésű klipek biztonságosak-e?

• a klip elég biztonságos-e ahhoz, hogy perforációs nyílást fedjen?

• a behelyezett klipek szövetbarátok-e?

• az állatkísérleteinknél az EndoHerniaR-val készített modellált muff kellő 

tartású-e ahhoz, hogy ezt a módszert később biztonsággal használhassuk a 

humán gyakorlatban?



Állatkísérleteink során célkitűzéseink között az is szerepelt, hogy a human 

műtétekhez szükséges technikát begyakoroljuk.

Kísérleti munkánk lezárása után humán beteganyagon kerestük azokat a 

módozatokat milyen esetekben, hol és hogyan alkalmazható az EndoHemia'?

IV,4. KÍSÉRLETES MODELL, AZ ALKALMAZÁS TECHNIKÁJA

Vizsgálatainkat a DE OEC Kísérletes Sebészeti Intézetében a Patológiai 

Intézettel együttműködve, az Állatvédő Etikai Bizottság előzetes hozzájárulásával, az 

intézetek munkatársaival közösen végeztük [31,32, 52],
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IV.4.1. Anyag és módszer

Céljaink elérésére kísérletes modellt terveztünk meg. Műtéteinket 12 átlagos 

súlyú kutyán végeztük 1994 szeptemberében. A laparoscopos fundoplicatio lépéseit, 

a muff kialakítását szimuláltuk a 

gyomor redőbe emelésével, illetve 

egyesítésével.

A rögzítést EndoHemia* single 

placed stapler-rel végeztük. Az 

ábrákon látható az eszköz 

sematikus rajza, valamint a klip

viselkedése (17. ábra). A kis kapocs ugyanúgy „B” alakot vesz fel a záráskor, mint a 

konvencionális staplerek kapcsai, a szövetben maradásukra ez biztosítékot jelent. A 

műszerbe két típusú tárat helyeztünk. Az egyik felszínes (3, 2 mm), a másik pedig 

mély merülésű (4, 3 mm) volt.



Az állatokat a reoperatiok idejétől - 14., 30., 00.nap - függően három nagy 

csoportba osztottuk. Mindegyik kutyán 4 féle műtétet hajtottunk végre. Műtéteinkkel 

így 36 muff képzést és 12 perforatió ellátását modelláltunk, melyet a IV.táblázat 

csoportosít. A klipelést 48 esetben alkalmaztuk.

I. típusú műtét: a gyomor fornixán egy rétegben rögzítettük a gyomor-muffot, 3 

felszínes merülésű kis fém klippel.

II. típusú műtét: a gyomor corpusán két rétegben végeztük a gyomor muffolását. Az 

első réteg után újabb 4 felszínes merülésű klipet behelyezve készítettük el a második 

réteget.

III. típusú műtét: a gyomor antrumán 3 rétegben végeztük el a muff rögzítését, 3 + 4  

+ 5, összesen 12 felszínes merülésű klip behelyezésével.

IV. típusú műtét: a pyloruson indukált perforatios nyílást zártunk 4 mély merülésű 

klip segítségével.

IV. táblázat. A kísérletes műtétek során alkalmazott 

kliprögzítések

műtétek kliprögzítés rétegek klipek klipek

típusa helye száma száma mélysége /

I. típus fomix 1 3 3,2

II. típus corpus 2 3+4 3,2

III. típus antrum 3 3+4+5 3,2
IV. típus pylorus 1 4 4,3



IV.4.2. Eredmények

Az állatok nem diétáznak, étkezésükre nem vigyáznak, tehát ha az 

utánvizsgálatok alkalmával a kapcsok megtalálhatóak, akkor a célnak megfelelnek. A 

húzószilárdság bizonyítására ez elegendő érvnek bizonyult.

A postoperatív szak minden kísérleti állat esetében eseménytelen volt. Állatot 

nem veszítettünk el. A makroszkópos és mikroszkópos utánvizsgálatokat az állatok 

14., 30., illetve 90. napot követően történő elaltatása majd leölése után végeztük el. 

Varratinsuffieientiára utaló jeleket, adhaesiokat nem 

észleltünk. A klipek nem vándoroltak el, tartásuk 

megfelelő volt. Szakadást, sipolyképződést nem 

észleltünk. Perforation makroszkópos vagy 

mikroszkópos környezeti reakciót sem tapasztaltunk.

Merülésük a muscularis rétegben történt. A 18. ábrán 

jól látható, hogy a redőbe emelt gyomorrész közé 

csipesszel be tudtunk nyúlni, azaz ott az eltelt 

időszakban szöveti reakció nem lépett fel, nem tapadt

látható sötét nyíl a művi perforatios nyílás helyére 

mutat, a klip biztonságosan bezárta a perforatios 

nyílást. Környezeti reakciót itt sem észleltünk. A kép a 

3 típusú muffot is demonstrálja.

A klipekkel megfelelő rögzítést értünk el, a 

redőbe emelt gyomorrész összetapadt, kellő 

szilárdságot adott. Eszközzel benyúlva a redő alá a 

kapcsok jól tartottak (19. ábra). A klipek behelyezése l9_ ábra A knpek jó, tartanak 

könnven kivitelezhető volt.



Állatkísérleteinknél kidolgoztuk az EndoElernia* kliprakóval a klipelés 

optimális módját. Az EndoElemia* stapler jól alkalmazható a gyomorfal megfelelő 

helyzetben történő rögzítéséhez.

Az ábrákon látható a klip helyzete a harántul szeletelt 

gyomorfalban (20.- 21. ábra). Az is kivehető, hogy a redöbe 

emelt gyomor nem vált szét, azaz tartása kifogástalan.

Ezeket a preparátumokat úgy készítettük, hogy a kivett 

gyomrot a pylorusnál lekötve 3%-os Formaldehid oldattal 

feszesre töltöttük, majd a nyelőcsőnél is lekötve fixáltuk azt, 

s utána a gyomorból haránt szeleteket készítettünk a 

demonstrálás céljából. 2Ü; j bra- Kb̂ l2/ete

21. ábra. A harántul szeletelt gyomor

A szövettani feldolgozáskor arra voltunk 

kíváncsiak, hogy a kifogástalan makroszkópos 

lelet mellett látható-e valamilyen mikroszkopikus 

jel, szöveti reakció, mely a klip használhatóságát

kizárja. A szövettani képeken az összefektetett, redöbe emelt gyomorfal és a klip 

helye látható (22. ábra). Itt sem tapasztaltunk semminemű kóros szöveti reakciót. A 

nyilak mutatnak a klip helyére.

Állatkísérletes vizsgálataink után a 

kliprögzítés technikáját alkalmasnak ítéltük a 

humán gyakorlatba való bevezetésre. Miután

mind a makroszkópos mind pedig a 22 ábra A k|jp környezetének SZövettani

mikroszkópos eredmények megfeleltek kepe

elvárásainknak, megterveztük klinikai modellünket [29, 31, 52],



IV.5. HUMÁN ALKALMAZÁS

IV.5.1. Anyag és módszer

48 beteg laparoscopos refluxgátló műtété 

kapcsán képeztük a gyomor muffot a korábban leírt 

módszerrel. Az EndoHernia" által kitolt kis 

kapcsokat alkalmaztuk (23. ábra). 16 Nissen-, 11 

Nissen + Rosetti-, 18 Toupet- és 3 Hill műtét 

alkalmával történt klippel a rögzítés (V. táblázat). 

35 esetben GORB, 10 esetben hiatus hernia és 

reflux miatt végeztük a beavatkozást (VI. táblázat). 

A 24. ábra Toupet műtétet ábrázolja. A 

nyelőcsövet a behelyezett szonda kiemeli.

N is s e n 16

N is se n + R o se tt i 11

T o u p et 18

H ill 3

24. ábra. Toupet műtét 
EndoHernia"-val készítve

VI. táblázat

Laparoscopos műtété ink megoszlása 

műtétek________________betegek
G O R B 35

G O R B  +  h ia tu s h ern ia 10

h ia tu s hern ia 3



A VII. táblázat a panaszok fennállásának idejét mutatja betegeinknél.

VII. táblázat A GORB fennállása óta eltelt idő 

év betegek
1

2

3

>5

18

17

11

A VIII. és IX. táblázat a betegeink panaszait csoportosítja, melyen látható, 

hogy a panaszaik túlnyomó hányada „típusos refluxos” volt. Atípusos tünet kis 

számban fordult elő.

Vili táblázat. Betege,k panaszai

panaszok betegek

gyomorégés 18

regurgitatio 14

odynophagia 8

dysphagia 8

A X. táblázaton a nyelőcső rtg- 

passage vizsgálaton átesett betegeinket 

mutatjuk be a talált leletek birtokában. 

Jelentős számban volt, időnként csaknem 

a bifurcatio magasságáig felérő 

visszacsorgásuk.

1IX. táblázat Atípusos tünetek

1 tünetek betegek

mellkasi fájdalom 1

asthma bronchiale 1

köhögés, rekedtség 7

recidíváló pneumoniák 3

X. táblázat. Nyelöesö rtg. passage

leletek betegek
reflux 20

stenosis 8

hiatus hernia 3



Endoscopos vizsgálatainknál betegeink többségénél a II. stádiumú refluxot. 

oesophagitist találtunk. A III. stádium már jóval kevesebb volt. A IV. stádium esetén 

óvatosak voltunk a műtét laparoscopos indikációjával. Minden esetben a szövettani 

lelet birtokában operáltuk meg ezeket a betegeinket. A 25. abra mutatja a stádium 

beosztást.

12

0 8
Savary - Miller stadium 

szerinti megoszlás

25. ábra Savary-Miller stádium szerinti megoszlás

Fundoplicatio során a fundus és a nyelőcső 

megfelelő kipreparálása után az oesophagus mögött a 

gyomor fundust áthúztuk, majd a fundust a 

nyelőcsőhöz két klippel rögzítettük (26. ábra).

Kezdetben csak egyik, később mindkét oldali rögzítést 

alkalmaztunk. Ezáltal megfelelő biztonságú nyelőcső 

gyomor összeköttetés, Összetapadás jött létre. Ezt 26. ábra. Klipek behelyezése 

követte az úgynevezett fundoplicatio, két sorban végezve a rögzítést. Toupet műtétnél 

270 fokos fundoplicatiót végeztünk egy soros rögzítéssel. Hiatus hernia esetében a 

rekeszszárak összeöltésével szűkítettük a hiatust.

■ O.st.
■ I.st.
□ II.st.
■ lll.st.
■ IV.st. |



A sematikus ábrákon láthatóak a előbb leírt lépések. Először a gyomorrészt 

klipeljük az oesophagushoz, (27./a ábra), majd a gyomormuff első sora következik 

(27./b ábra). A 27./c ábrán a végleges klipelés látható.

Az első réteget 3, majd

leiette a fundus elülső a-

es hátsó falát 4-3 . ^

klippel egymáshoz 

klipeltük, így alakítva 

ki a nyelőcső körül a 

muffot. A klipek között 

0,5 cm-es távolságot 

hagytunk, felszínes 

merülésű klipeket

alkalmaztunk. A muff 

készítése közben az

27. ábra. A klipelés 
sematicus rajza a 
művelet folyamatában

/

/

oesophagusba 19 mm-es szondát vezettünk a 

kalibráció céljából. Az egész rögzítési műveletet 

azért kell több lépésben végezni, mert a kliprakó csak 

két szöveti felszínt tud egyszerre egyesíteni.Végül az 

így képzett muffot jobb- és baloldalon a 

rekeszszárakhoz két-két klippel rögzítettük, ezzel 

akadályoztuk meg a muff elmozdulását. A gyomor

muff rekeszszári klipjei mindenkor mély merülésűek 

voltak (28. ábra). Igen fontosnak tartottuk a klipelés

technikáját. Az eszköz markolatát kissé összenyomva s miután a klip vége megjelent, 

ezt beakasztva a szövetekbe, egymáshoz húztuk a muff elülső és hátsó falát, majd 

elsütöttük az eszközt. Fontos lépés még, hogy az eszköz feje mindig merőleges 

legyen a szöveti felszínekre. Ezt könnyen elérhetjük, hiszen az EndoHemia* vége 

háromirányú mozgást biztosít.



IV.5.2. Eredmények

Intraoperatív szövődmény - vérzés, perforáció - nem volt. A kliprakó 

alkalmazásakor nem észleltünk nehézséget. A műtét gördülékenyebbé, gyorsabbá 

vált, a műtéti idő a korábbiakhoz képest 10-15 perccel csökkent. Az EndoHernia" 

stapler könnyen kezelhető, feje rotieulatios, jól mozgatható. Jól használható a 

gyomormuffok klipeléséhez.

Kontroll vizsgálatoknál is a klipek, illetve a kialakított gyomormuff tartására 

voltunk kíváncsiak. 4 héttel, 3 hónappal, illetve 6 hónappal a műtétek után klinikai 

vizsgálatot végeztünk. A postoperatív 6 hónap múltán röntgen passage vizsgálatot 

minden esetben, manometriát 33, pH-metriás vizsgálatot pedig 22 betegünkön 

végeztünk.
Utánvizsgálataink során a következőket 

állapítottuk meg. A röntgen passage vizsgálat 

kapcsán a gyomor-muffok jól tartottak. A kontroll 

röntgenfelvételen a klipek helyzete megfelelő volt, 

elvándorlást nem észleltünk (29. ábra). 1 migratiot 

találtunk rekeszszár szakadás következményeként, 

ebben az esetben is épen maradt a muff de az 

felcsúszott a

mediastinumba.

Recidívát nem

észleltünk. Egy betegünk exitált 3 évvel a műtété 

után Barrett oesophagus talaján kialakult carcinoma 

miatt. Kontroll vizsgálaton nem jelentkezett, 

haláláról a kérdőívek kiküldése után értesültünk.

Manometriás vizsgálataink során a LES 

(Lower Esophageal Sphincter) nyomás emelkedését regisztráltuk, átlagosan 6, 6 +/- 

2,3 Hgmm-ről 17, 6 +/- 3,5 EIgmm-re (30. ábra).

1
LES nyomás (Hgmm) 

30. ábra. Kontroll manometria



A pH-metriás vizsgálatok során a DeMeester 

score-ok jelentős csökkenését észleltük 77,4 +7- 8,6 

ról 1 1,6 +/- 2,3 -ra (3 1. ábra).

Dysphagia 1 betegnél fordult elő, stenosis nem volt.

DeMeester score-ok

31. ábra. Kontroll pH metria

IV.6. MEGBESZÉLÉS

Napjainkban a staplerek alkalmazása olyannyira széleskörűen elterjedt és 

rutinszerűvé vált a nyitott gastrointestinal is sebészetben, hogy a gépi anastomosisok 

eredményei bizonyos anastomosis típusok során jobbak, mint a kézzel varrottaké. 

Hölscher és Siewert igen nagyszámú eset vizsgálata után hasonló eredményeket 

mutattak ki. McGin, Everett kísérletes, Didolcar klinikai vizsgálatok során igazolta 

ugyanezt [20, 24, 43, 49, 51, 61, 94],

A laparoscopos sebészet megjelenésével és fejlődésével a staplerek 

alkalmazásának új területe adódott, hiszen a hagyományos varrástechnikák a 

laparoscopos sebészetben nehézkesek. Kezdetben az endoscopos műtéteknél a 

szövetek egyesítésének nem volt kidolgozott technikája, nem voltak széleskörűen 

alkalmazott eszközök, megfelelő varrógépek, műtéti eljárások. A laparoscopos varrás 

- gyakorlat híján - mindenki számára nehézkesnek, időigényesnek tűnt.

Későbbiekben mindkét irányban óriási fejlődés történt. A nagy számú 

laparoscopos műtét tapasztalatát, mivel a szakma igényt tartott rá, hamar követte az 

ipar s így megfelelő EndoGIAk-kat kezdtek gyártani. A klipek, kliprakók, varrógépek 

fejlődése mellett a varrás technikai kivitelezése is igen sokat fejlődött - (Meilahn, 

Pennings, Sooper, Szabó Z.) - melyet a laparoscopos fundoplicatio műtétéinél is 

alkalmaztak (Cadiere, Cuschieri, Hinder, Filipi, stb.)[8, 9, 14, 39, 40, 65, 70, 83, 86].
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A zsigeri felszínek egyesítésére azonban a technikai háttér nem tudott 

megfelelő műszereket létrehozni. Számos kísérletes és klinikai tanulmány vizsgálta 

és kereste, melyek azok a műszerek, amelyekkel elérhető a kívánt eredmény. Lange 

(1994) az FndoHerniak staplert vizsgálta kísérletes 

gastrointestinalis varratok - vékonybél anastomosisok -  x ^,

kialakításához [55j.

Lirici 1992-ben Taylor-, Cushe 1993-ban Nissen-, (32. 

ábra) majd 1994-ben McKernan Toupet-műtétet (33. 

ábra) végzett EndoHernia* staplerrel [62-64], 32. ábra. Nissen műtét

\

Számos adat birtokában bebizonyosodott, hogy a 

klipek -  amit a műszer behelyez -  alkalmasak 

anastomosisok kialakítására, vagyis a laparoscopos 

gastrointestinalis sebészetben az üreges szervek 

felszíneinek biztonságosjó egyesítésére.
33. ábra. Toupet műtét 
McKernan szerint



IV.7. KÖVETKEZTETÉSEK, MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. Az EndoHernia* stapler könnyen kezelhető, feje 3 dimenzióban mozgatható, 

használatával gyorsan, könnyen kivitelezhető a rögzítés. A kis kapcsok 

ugyanolyan alakot vesznek lel, mint a hagyományos stapler kapcsai, ezert 

szövettartásuk is hasonló. Sipoly járatot nem képeznek, kóros szöveti reakciót 

nem okoznak.

2. Vizsgáltuk az EndoHemia" klipek alkalmazhatóságát állatkísérletekben és humán 

laparoscopos műtét során a gyomor-muff kialakításához, a perforációs nyílás 

zárásához, illetve a gyomor rekeszszárakhoz történő rögzítésére.

3. Kísérleteink és műtéteink során igazoltuk, hogy az EndoHernia* alkalmas eszköz 

a fenti problémák megoldására, de ugyanakkor figyelembe kell venni a korlátáit 

is. Nem lehet vele hármas szövetegyesítést készíteni, ezért a nyelőcső és gyomor 

rögzítését külön-külön kell végrehajtani. A muff-rekeszszár rögzítésére nem 

ajánlható, mivel ott jelentős húzóerő lép fel. A muff helyben maradása pedig a 

sikeres műtét kritériuma.

4. Állatkísérletes és klinikai vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a kliprögzítés 

biztonságos, így humán laparoscopos műtéteknél is jól alkalmazható eljárás. A 

klippel rögzített szövetek jól tartottak. Eredményeink alapján megállapítható, 

hogy az egyrétegű kliprögzítés is megfelelő, de a biztonságosabb, illetve a 

feszűlésmentes rögzítés érdekében kétrétegű klipelést tartunk szükségesnek.

5. Azon esetekben, ahol az operatőr varrás technikája nem megfelelő, szövődményt 

kell ellátni, vagy valamilyen ok miatt gyorsan kell befejezni a műtétet alkalmazása 

indokolt.

6. EndoHerniaK-val operált betegeink utóvizsgálatainál röntgen passage-va! 

igazoltuk a muff maradandóságát, valamint a helyben maradását. Muff képzési 

hiba miatt recidívánk nem alakult ki. Odyno-, dysphagia csak elvétve fordult elő. 

Stenosist nem találtunk.



V. LAPAROSCOPOS HIATUS HERNIA RECONSTRUCTIOK UTÁNI 
RECIDÍVA ÉS A POSTOPERATÍV DYSPHAGIA OKAI, ELKERÜLÉSÉNEK 

LEHETŐSÉGEI, MEGELŐZÉSÜKRE BEVEZETT TECHNIKAI 
MÓDOSÍTÁSOK

V.l. PROBLÉMAFELVETÉS

A laparoscopos refluxgátló műtétek és a hiatus reconstructiók világszerte 

elfogadottá váltak, fokozatosan háttérbe szorították a tradicionális módszert.

A bevezetéstől eltelt idő elegendő ahhoz, hogy a beavatkozás eredményessége 

megítélhető legyen. A megfelelő indikáció mellett elvégzett műtét a siker fontos 

része. A hosszú távú sikeres műtét három sarkalatos pontja:

• a rekeszszárak szűkítése és az egyesített rekeszszár szakadásának a 

megakadályozása

• a LES intraabdominalis szakaszának rögzítése, „megnyújtása” és a kialakított 

muff megbízható, végleges fixálása

• a megfelelően kalibrált pneumatikus szelep kialakítása [68].

Műtétek során a rekeszszár-öltések technikája, a kellő biztonságú csomózás 

kivitelezése, az optimális varrófonal megválasztása nehézséget, sok gondot okozhat. 

A nagy rekeszsérvek műtétjénél az egyik legnehezebb feladat a recidíva megelőzése. 

Ennek érdekében valamilyen típusú feszűlésmentességet, feszülést csökkentő eljárást, 

szükség esetén hálót kell alkalmaznunk. Az idegen anyag serosa borítás nélküli 

üreges szervekkel azonban nem érintkezhet.

A reflux recidíva megelőzésének másik sarokköve az alsó, gyengült izomzatú 

nyelőcső intra-abdominalis szakaszának „megnyújtása” és helyzetének végleges 

biztosítása. A nagy rekeszsérvek legtöbbször rövidebb nyelőcsővel társulnak („latens 

brachy-oesophagus”), ezért a kérdéses - mediastinumba törekvő - nyelőcső szakasz 

hasüregi fixálása nehéz feladat. Tapasztalataink szerint a kiújulás leggyakoribb



forrása a rekeszszár szakadása mellett a rosszul rögzített és/vagy szabadon mozgó 

szeleprendszer.

A postoperatív dysphagia elkerülése a harmadik fontos tényezője a műtét 

sikerének. Ezt a nagygörbület sceletisálásával, az ismert tesztek és műfogások 

segítségével képzett laza, rövid, floppy muff kialakításával, Toupet típusú műtéttel 

próbálják csökkenteni. Ezekkel a módszerekkel sem lehet azonban korrekt kalibrációt 

biztosítani. A dysphagia oka pedig a nem kellően kalibrált, szűkre szabott muff [3,



V.2. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

34. ábra. Hiatus hernia rtg.

Ambroise Parré 1579-ben leírja az első incarceralt hiatus hemiat, Berg 1896- 

ban már gyomorvolvulus miatt végzett sikeres műtétet percutan dekompresszióval 

[cit.95].

Évtizedekkel ezelőtt a rcílux okát 

a röntgennel kimutatott hiatus 

herniában vélték megtalálni, így 

természetesen a műtéti megoldás 

is esak a sérv megoldására 

szorítkozott [1, 18]. A 34., 35. 

ábrán nagy hiatus hernia látható, a 

fundus a mediasűnumban 

helyezkedik el.

Az elmúlt 30 év során végzett műtétek csak az anatómiai defektus különböző 

variációjú megoldását jelentették [1, 46]. Rutin megoldásnak a His-szög 

rekonstrukciója, a hiatus zárása és a gyomor valamilyen típusú fixálása számított. Ez 

volt a „pexia” műtétek kora (gastro-, gastro-fundo-phrenico-, gastro-oesophago- 

fundo-phrenicopexia). Nem meglepő, hogy e műtétek nem állták ki az idő próbáját. A 

kórkép pathophysiologiai meghatározása ugyanis helytelen volt, így a levont 

következtetés sem lehetett más [17, 22, 82, 83],

Az elmúlt 10 évben gyökeres változáson ment keresztül a GORB és a hiatus 

hernia sebészete. Ez nemcsak a „technológiai robbanás”, hanem a funkcionális 

kivizsgálás és az új műtéti eljárások bevezetésének a következménye. A 

pathophysiologiai háttérre alapozott laparoscopos műtét megjelenése, elterjedése 

teljesen új korszakot nyitott a rekeszsérvek sebészetében [18, 27],



i

Sok tanulmány igazolja azt, hogy a reflux 

betegségben szenvedő betegeknél megemelkedik a 

hiatus hernia előfordulása [74], A 36. ábrán látható, 

hogy a gyomor csaknem kétharmadát húzzuk le a 

mediastinumból.

36. ábra. Nagy hiatus a gyomorral

/ Á > "

37. ábra. Az oesophagus 
hosszának a meghatározása

A kivizsgálás során tudnunk kell, hogy a betegnek van-e 

refluxa és/vagy elégtelen oesophagus működése, illetve 

gyengült-e az alsó oesophagus sphincter funkciója.

Meg kell győződnünk a nyelőcső hosszáról, a LES 

mediastinalis mértékéről és a gyomor helyzetéről. Ezt a 

műiét előtt nyeietéses vizsgálattal, a műiéi aiaii pedig 

endoscop segítségével tudjuk ellenőrizni. A műtét elején a 

rekeszszárak kipreparálásakor könnyen láthatóvá tesszük

38. ábra. Oesophagus 
abdominalis hosszának a mérése

az átmeneti regiót, majd a nyelőcső kipreparálása után 

annak pontos abdominalis hosszát is lemérhetjük. A 

37.és a 38. ábra ezt a szituációt mutatja.

Időnként CT vizsgálat elvégzésére is szükséges 

lehet. 39. ábrán jelöltük a hernialódott gyomor 

részt. Ezek a vizsgálatok döntik el, hogy a műtét 

laparoscoposan elvégezhető-e.

39. ábra. Hiatus hernia CT képe



V.3. CÉLKITŰZÉSEK

Célunk az volt. hogy részben operált beteganyagunk utókövetése révén, 

részben pedig a kialakult recidívák kialakulásának okait vizsgálva olyan műtéti 

módszert dolgozzunk ki, mely lehetőleg már az első beavatkozás idején megelőzi a 

kiújulást: a rekeszszár szakadást, a muff vándorlását, a recidívát és a postoperatív 

dysphagiát.

• Vizsgáltuk a rekeszszárak megfelelően szilárd rögzítési technikáját, az ideálisan 

alkalmazható varrófonalat, annak biztonságos csomózási technikáját és a 

mindezeket megkönnyítő „ideális” port-helyeket.

• Kerestük a megfelelő „tension free plastica” lehetőségeit és a háló rekonstruált 

területhez való fixálásának módját.

• Műtéteink végzésekor szerettük volna kiküszöbölni a hálók beültetése után fellépő 

különböző szövődményeket az úgynevezett „protectív muff’ képzésével.

• Fontos cél az alsó nyelőcső sphincter intraabdominal is pozícióban tartása. 

Módosítanunk kell a nyelőcső és a muff-rögzítés metodikáját - „közvetett 

rögzítés” különös tekintettel a mandzsetta helyben maradásának, a muff 

vándorlás megelőzésének lehetőségeire, a „telescop fenomen” kialakulására.

• Munkánk egyik lényeges célpontja az volt, hogy a postoperatív tartós dysphagia 

kialakulását úgynevezett „ellenőrizhetően kalibrált” gyomormuff képzésével 

előzzük meg.



V.4. ANYAG ES MÓDSZEREK
V.4.1. REKESZSZÁR FESZÜLÉSMENTES SZŰKÍTÉSE, AZ EGYESÍTETT 

REKESZSZÁRAK SZAKADÁSÁNAK MEGELŐZÉSE

V.4.1.L „Ideális” port pozíciók

Az irodalomból ismert klasszikus eljárás szerint az endoscopos műtét során 

mobilizáljuk az oesophagust és kipreparáljuk a rekeszszárakat úgy, hogy azok 

közelítése feszülés nélkül megtörténhessen [62, 63, 64], A rekeszszárakat kikészítése 

után eldöntjük azt, hogy hány öltéssel szükséges szűkíteni a sérvkaput. Fontos, hogy 

a behelyezett öltések ne legyenek szorosak és kellő mélységben fogják át a 

rekeszszárakat. A bal rekeszszárba alulról a gerinc felől kezdve helyezzük be az 

öltéseket [33].

Ahhoz, hogy a rekeszkupolában könnyedén 

tudjunk dolgozni és ne okozzunk melléksérüléseket - 

figyelembe véve azt is, hogy a műszereknek a rekesz ' *

kupolába kell érniük - „ideális” portolást kell •

alkalmaznunk. Portolásunk helyeit mutatja a 40. ábra. Az 

operatőr portjainak helyzete igen fontos a kényelmes és 

sérülésmentes preparálás, öltés, csomózás érdekében. Az 40 ábra Portok he)vej
módosításunkban

így behelyezett portokba vezetett műszerek közel 90 -os 

szöget zárnak be. A bal oldali medio-clavicularis 

munkaport 12-, a jobb oldali medio-clavicularis 10 mm- C'A...

es. Ez a két "operáló port”(2., 3-as pozíció). 1 A

Az általunk alkalmazott módosított operatőr „bal

kéz port” ot (3-as pozíció) úgy vezetjük be, hogy a j f  

trocart a hasüregbe érve a ligamentum falciforme hepatis
41. ábra.” Bal kéz” port

felé irányítjuk annak érmentes területén átvezetjük a bevezetése módosításunkban 

baloldalra a feltartott máj és a gyomor közé (41 .ábra).



A jobb oldali axillaris porton bevezetett retractort a jobb oldali rekeszszárig 

feltolva kell a májat eltartani.

A bal oldali axillaris porton behelyezett 

Babcock fogóval az első asszisztens a gyomor 

felső harmadát megfogja és lefelé húzza. A 

fogás határozott legyen és érmentes területet 

fogjon. Nagyon gondos elhelyezést igényel az 42. ábra. BeveIewt purlok 
első asszisztens munkacsatornája azért, mert el ve2kRes I|('|VL''

kell férnie a beteg combjától, térdétől, ugyanakkor biztonságos mozgási lehetőséget 

kell adni arra, hogy megfelelő irányba húzhassa a gyomrot, a cardiat, csepleszt, stb. 

(42. ábra).

V.4.1.2. Varrófonal kiválasztás, csomózást technika

Az oesophago-phrenicus szalag átvágása és a nyelőcső mobilizálása után a 

nervus vagusok megkímélésével kipreparáljuk a rekeszszárakat. A crusok távolsága 

és a rekeszszárak állapota meghatározza a reconstructs módját.

A felszívódó fonal és a nagy feszülés miatt az elégtelen intracorporalis húzóerő 

a recidíva kialakulását eredményezheti. A kezdeti időszakban felszívódó Absolok" 

öltéssel, vagy nem felszívódó varróanyaggal, intracorporalis 

csomózással próbálkoztunk. A recidíva miatt végzett 

műtéteinknél láttuk, hogy csak a kis Teflon* Pledget™ (PCP- 

20) lapocskák maradtak a helyükön, a fonal felszívódott, ez 

okozta a kiújulást. A 43. ábrán a zöld nyíl mutat a Teflon 

lapocskára. Ettől kezdve egyértelművé vált számunkra, hogy 

a felszívódó fonal nem használható.



Intracorporalis csomózással a 

rekeszszárakra ható széthúzó erő miatt 

nehezen és bizonytalanul végezhető a 

rögzítés.

A hibát megtalálva alakítottuk ki végső
44. ábra. Csomózás technikája, húzási irányok

módozatunkat. A rekeszszárak biztonságos ,

egyesítése gyakorlatunkban nem felszívódó, 

könnyen és megbízhatóan csomózható I/O 

Ethilon* fonallal történik. A külső csomózáshoz 

speciális módszer ajánlható. A porton kihúzott

45. ábra. Csomó meghi

kipolírozott BabcockK fogó pofáin át belülről kifelé 

vezetve (44.ábra) két kis műszerrel a fonalak végét 

biztosítjuk, majd a műszert behelyezve a portba letoljuk 

a dupla csomót. Amikor az eléri az izomzatot, 

megnyitjuk a fogót és így meghúzzuk a fonalakat 

(45.ábra). A műszer fejével ellenttartva ellenőrizzük, 

hogy megfelelően összehúzta-e az izmot? (nem vágott-e 

be, jól tart-e, nem lazult-e meg?, stb.)

Az izomszélek kellő közelítése esetén további 

két dupla sebészi csomót helyezünk fel. Általában 3 

öltéssel a hiatus oesophageus kellően szűkíthető (46., 

47. ábra).

46. ábra. Kész öltések

47. ábra. Oesophagus alatti





V.4.1.3. „Tension free” plastica, háló alkalmazása, „protectiv muff’ képzés

A hiatus hernia hagyományos megoldása a Hill műtéttel végzett hiatus 

reconstructio. A betegnek legtöbbször refluxa is van, ezért Nissen vagy Toupet-lele 

fundoplicatioval egészítjük ki a műtétet [38, 56]. 35 betegünk korintervalluma 54-87 

évesig terjedt, melyek közül 9 férfit és 26 nőt operáltunk meg. A 26 nő közül 20 

hetven évesnél idősebb volt.
Gyakorlatunkban a gastro-oesophagealis reflux nélküli hiatus herniánál a háló 

alkalmazása után, „protectiv semifundoplicatiot” Toupet- (13 beteg), GORB-al 

szövődött rekeszsérv esetén vagy Nissen floppy- (16 beteg), vagy Nissen-Rosetti- (6 

beteg) műtétet végeztünk [4, 16, 36, 58].

48. ábra. Prolene" háló 49. ábra. Vypro" háló 50. ábra. Composix" háló

Nagy hiatus, gyenge, felrostozódott rekeszszárak esetén az extracorporalisan 

csomózott 1/0 Ethilon* öltések mellett „onlay mesh tension free” technikát 

alkalmazunk. A területre téglalap vagy kulcslyuk alakú hálót fektetünk, melyet a 

széleken, a rekeszszárak öltéseit legalább 1.5-1.5 cm-rel meghaladóan, illetve 

középen a húzási iránynak megfelelően 3x3-4 klippel rögzítünk. Műtéteink során 

megfelelő méretű ProleneR (48.ábra), újabban VyproR (49.ábra) vagy Bard* 

Composix™ (50.ábra) hálót alkalmazunk a direkt varratok tehermentesítésére[3, 10, 

38]. A képeken jól látható a hálón a lila Vicryl* szál, valamint a Bard* Composix™ 

típusú háló PTFE (Poly-Tetra-Fluoro-Ethylen) felszíne és a klipek iránya.
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Ha a kulcslyuk módozatot kell alkalmaznunk (51., 52.ábra) és a hiatus felső 

része is nagyon gyenge, akkor a képeken láthatóan rögzítünk. Azokban az esetekben, 

ahol a centrum tendineum is nagyon vékonynak tűnik, ott a hálót középen, felül 

öltéssel is rögzítjük (53.ábra.).

A rekeszszárak szűkítését mindig ellenőriznünk kell. 

Ez az első kalibráció, mely a rekeszszárak egyesítése után 

történik. A dissectorunk könnyedén a mediastinumba 

„tolható” az utolsó rekeszöltés és a kisámfázott nyelőcső 

között (54.ábra).

A műtét e szakaszán kell elérnünk azt is, hogy az
54. ábra. Első kalibráció

úgynevezett „háló vándorlás” és szövődményei ne

alakulhassanak ki. Ennek érdekében a következő 

módosításokat végeztük. Miután kellő tágasságú 

kaput képeztünk a nyelőcső mögött áthúzzuk ezen a 

gyomrot, két oldalt megfogva húzogatva (55.ábra) a 

nyelőcső és a háló közé helyezzük, megakadályozva 55-ábra- ^Protectív” muff képzés 

azok direkt érintkezését („protectív muffképzés”).
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Az 56.- és az 57. ábrán jól

látható, hogy a nyelőcső

milyen hosszan

„találkozna” a hálóval, ha

ezt a műveletet nem

hajtanánk végre.
56. ábra. „Szabad” nyelőcső 
szakasz 57. ábra. Vypro' háló rögzítése és a 

veszélyeztetett LES

V.4.1.4. Eredmények

Ahol a várható feszülés kiújulást okozhatott volna - 35 esetben - már a primer 

műtétnél hálót helyeztünk be. A műtéti megoszlást a XI. táblázat szemlélteti. 20 

betegünknél a fundus fele, 10 betegünknél pedig csaknem az egész gyomor a sérvben 

volt. 5 betegünk esetében a teljes gyomor mellett a cseplesz is a mellkasban 

helyezkedett el -  upside-down stomach - . 29 esetben a nyelőcső mögé (a hálók 

megoszlása: 17 esetben Prolene\ 6-6 esetben pedig VyproK és BardK Composix™ 

típusú volt), 6 esetben mellé és fölé is érő (keyhole) hálót fektettünk. A keyhole alakú 

háló minden esetben Prolene^ volt. Háló beültetéseinknél antibiotikum profilaxist 

alkalmaztunk.

N is s e n 16

T o u p et

N is se n -R o se tt i

13

6



A mesh alkalmazása a műtéti időt 9,5 perccel nyújtotta, így a műtétek 

átlagideje 87.5 perc volt.
Hálószövődmény nem fordult elő. Műtéteink során intraoperatív szövődményt 

nem észleltünk, conversiora nem kényszerültünk.
Betegeink monitorizálás céljából 24 órára osztályunk postoperatív őrzőjébe 

kerültek. A 3. napon fokozatos per os táplálást kezdtünk, majd a betegek a 4-6. napon 

otthonukba távoztak. Két hétig folyékony ételt fogyasztottak.



V.4.2. AZ ALSÓ OESOPHAGUS SPHINCTER BIZTONSÁGOS 

INTRAABDOMINALIS RÖGZÍTÉSE ÉS AZ ÚGYNEVEZETT „KALIBRÁLT 

MUFFKÉPZÉS”

V.4.2.1. Anyag és módszer
Az eredményesség teltétele a Hinder és Filipi által is említett kíméletes 

preparálás [39, 40], melyet osztályunkon - elsőként az országban - a Harmonic 

Scalpel" segítségével végezzük. A sikeres műtét kulcsa a muff megbízható rögzítése, 

mely a képzett szelepet intraabdominalisan tartja.

Műtéteink során a nagygörbületet 10 

cm hosszan sceletisaljuk, majd az 5-6 ern

es szakaszon mobilizált nyelőcső alatt, a 

legalább 3 cm széles retro-oesophagealis
far/ *fr\

alagúton áthúzott fundust két öltéssel a J  

jobb oldali rekeszszárhoz rögzítjük (58.,
58., 59. ábra. A rekeszszár muff öltések

59.ábra). Az elégséges szakaszon mobilizált fundust 1 

bal oldali csúcsi „korona”-öltéssel a rekeszi áthajláshoz 

fixáljuk (60.ábra). Ha azt észleljük, hogy a nyelőcső 

intraabdominalis szakasza rövid, egy nyelőcső-rekesz 

öltést teszünk a jobb oldalra is (jobb ,,korona”-öltés). A 

mobilizálás eredményeképpen a mandzsetta a 

rekeszszárhoz intracorporalisan csomózott 2/0 Mersilk" 

fonallal, feszülés nélkül rögzül. A LES biztonságos

intraabdominalis rögzítése ezzel a folyamattal teljes mértékben még nem valósul 

meg. Módosításunk lényege az, hogy a beteg nyelőcső szakaszt a hasüregben tartsuk 

úgy, hogy az alkalmazott öltések biztonságosak legyenek, így hosszú távon is 

eredményes maradhat a beavatkozásunk. A nyelőcsövet közvetett módon rögzítettük 

a hasüregbe [33, 35].

60. ábra. Bal „köre



A laparoscopos antireflux műtét során a dysphagia csökkentését célzó 

módosításainkat 1998 márciusától 

48 esetben alkalmaztuk, válogatás 

nélküli egymást követő 

betegeinknél, ahol Nissen floppy 

műtétet végeztünk. 15 férfi és 33 

nő szerepel az anyagunkban. A 

korintervallum 34-61 évesig terjedt. A 48 beteg közül 3 4 62. ábra. a behelyezett öltések

betegnek II.-111. stádiumú refluxa volt.

Az úgynevezett „ellenőrizhetően kalibrált muffképzés”, a négypontos rögzítés 

a szem ellenőrzése mellett történik.

A nyelőcsőbe juttatott 19 mm-es bougie biztosítja a 

kalibrációt (második kalibráció) a szeleprendszer 

képzése során, melynek első fázisa az oesophagus jobb 

és bal oldalán 3 és 9 óra irányában behelyezett 2-2 

oesophagus-fundus öltés (61., 62.ábra). A rögzítő 

öltések mindig jól láthatók, biztonsággal csomózhatok.
63. ábra. Nyelőcső húzása

Az elevátorral lehúzva 

tartjuk a LES-t (63.ábra), 

majd azt rugalmasan 

rögzítve behelyezzük

öltéseinket. Valamennyi 

rögzítő öltésnél
ellenőriznünk kell a 64. ábra. Muff mozgatása 65. ábra. Gyomor laza mozgatása

lazaságot. A 64.és a 65. ábrán látható, hogy a behelyezett öltések után is laza a 

készülő muff. Valamennyi behelyezett öltésünket a szem ellenőrzése mellett 

csomózzuk meg.



Az irodalom által elfogadott „U” öltés (66.ábra) a 

bizonytalan eredményű csomózás miatt veszélyes lehet 

[72], A fonal hátsó szára nem kellő feszességü, 

csomózás után bevághat s ugyanakkor a nyelőcsövet 

egy pontban rögzíti.

A kialakított „szelep” és a nyelőcső közé
66. ábra. ,,U” öltés vezetése

dissectorunkkal szabadon benyúlhatunk. Ez a 

harmadik kalibráció (67.ábra). A szeleprendszer 

kialakításához és annak környezethez történő 

rögzítéséhez intracorporalis csomózású 2/0 

Mersilk* öltéseket alkalmazunk. A szonda 

eltávolítása után a muff laza és rövid marad, 

szelepfunkcióját tartja, ezért dysphagiat nem okoz.

A muffot megemelve 

látótérbe hozható a 

„nyelőcső-gyomor” öltés 

(68., 69.ábra).

Csak a kész muff után

távolítjuk el az elevátort 68. ábra. Nyelőcső öltés 
(alulról)

azért, hogy a rögzítő öltések mindig a megfelelő 

helyre kerüljenek. Normál test motilitas esetén laza 

1,5-2 cm-es hosszúságú mandzsettát képezünk a 

fundus részek összefektetésével (70.ábra). Ha a fenti 

műveletsort végiggondoljuk megérthető, hogy az 

oesophagus-gyomor „Toupet-szerinti” rögzítése után [ji 

képzett muffot a környezetéhez fixálva célunkat a 

nyelőcső „másodlagos rögzítésével” érjük el.

70. ábra. A kész muff



V.4.2.2. Eredmények

Az irodalomban ismert, gyakran leírt korai postoperatív panaszokat 

-vállfájdalom, csuklás, stb. - 4 esetben észleltünk. A 7-14. nap között jelentkező, 

majd spontán regredialó dvsphagiatól eltekintve betegeink panaszmentesek voltak.

A postoperatív szövődmények, a dysphagia, a rekeszszár szakadás, a „gas-bloat 

syndrome”, a laza muff, a mediastinalis migratio kiküszöbölésére kidolgozott új 

műtétünk kedvező eredményeket hozott. Az irodalomból ismert a postoperatív tartós 

dysphagia 9-15 %-os előfordulása. 48 betegünknél az általunk alkalmazott módosított 

kalibrációs eljárásunkkal ez 2 % alá csökkent, recidíva nem fordult elő. Betegeinknél 

a 3 hónapos és 1 éves utánvizsgálat során a praeoperatív alacsony LES nyomás 

normalizálódását tapasztaltuk. Ez 12-18 Hgmm-re emelkedett, tartós maradt és ezt a 

kedvező változást a különböző quality o f life tesztek is igazolták.

V.5. MEGBESZÉLÉS

A hiatus oesophageus feszülésmentes szűkítése előfeltétele a 

recidívamentességnek.

A nyitott és zárt műtétek eredményessége hasonló (80-85%). A rekeszszárakra ható 

nagy feszülés „onlay mesh” (7Lábra) technikával kiegészített hiatus zárást igényel,

melyről először McKernon és Champion 1995-ben 

számolt be [34, 41, 57, 62, 63, 64]. A feszülést

csökkentő háló\ V \  ----------------

v alkalmazásának több

módja ismert. Huntington a

"%■ jobb rekeszszárral
v 4
\  párhuzamosan végez

rekeszszárral

rekeszi incisiot és az így 72. ábra. Rekeszszár71. ábra. Onlay mesh McKernon
keletkezett rombusz alakú bemetszése (Huntington)



területre hálót fektet (72.ábra). F.zt kapcsokkal rögzíti 

(relaxatios incisio) [44], A crusokkal párhuzamos 

bemetszés során a keletkező „izomhíd" vérellátása két 

oldalról is romlik, amely növeli a recidíva kialakulásának 

lehetőségét (73.ábra).

Mások (Carlson, Frantzides) a „keyhole” technika 

során az oesophagus köré fektetnek hálót, melyet a rekeszi 

felszínhez és a cruroplastica területére rögzítenek nem 

felszívódó, csomós öltésekkel [10, 25].

Extrém feszülés vagy nagy rekeszsérv esetén a háló a rekeszszárak zárása 

nélkül is a rekeszhez erősíthető, így fedve a hiányt [34]. Coster véleménye szerint 

nincs olyan nagy hiatus hernia, ahol a rekeszszárak öltésekkel ne lennének 

egyesíthetőek [13]. Edelman a három öltésnél többet igénylő, illetve 8 cm-nél 

nagyobb rekeszsérv esetén hálóval megerősített rekeszszár zárást ajánl [23]. A nagy 

(III, IV. típusú) rekeszsérvek műtéti számának növekedésével a postoperatív 

paraoesophagealis hemiatiok, axialis migratiok aránya is fokozatosan növekszik [38].

A nagy rekeszsérvek laparoscopos megoldása komoly kihívást jelent a sebész 

számára, az esetleges recidíva műtétje pedig nagy gyakorlatot igényel [35]. Irodalmi 

adatok alapján a második beavatkozás laparoscopos kivitelezése kb. 2 %-os 

mortalitással és 15-30 %-os morbiditással jár. A sikerráta alacsonyabb, a crusok 

kipreparálása, a nyelőcső újbóli mobilizálása lényegesen nehezebb [46, 47, 48].

Az idegen anyag (mesh) és az oesophagus közötti közvetlen érintkezés okozta 

oesophagus erosioról Benjámin, az Angelchik prothesis alkalmazása kapcsán 

ugyanerről pedig Lilly számolt be [57]. Ennek kivédését többen kiemelten fontosnak 

tartják [57, 80, 85],

A háló elhelyezkedése (nyelőcső előtt, mögött, kulcslyuk), formája, anyaga és 

a rögzítés módja folyamatosan módosul, mivel a műtétet egyedileg kell a betegre 

adaptálni.



A LES normális körülmények között intradiaphragmaticusan, 

intraabdominalisan helyezkedik el. A hiatus herniat legtöbbször kísérő GORB során a 

LES elhelyezkedési, nyomási, működési rendellenességét észleljük. DeMeester a 

műtét fö elveként az alsó oesophagus szakasz végleges intraabdominalis rögzítését 

fogalmazta meg, mely képes csökkenteni a recidíva kialakulását [17]. Mások azonban 

a rekeszszár szűkítést önmagában is elégségesnek vélik, a muff fixálását 

szükségtelennek tartják [9, 66, 84].

A hálóval végzett műtét nem kívánt szövődménye az oesophago-gastricus 

erosio, a hálóvándorlás és a fistula képződés [23], Az általunk alkalmazott, a 

nyelőcső mögött minden esetben áthúzott „protectív fundus muff’ a háló-nyelőcső 

érintkezést megakadályozza, a mesh indukálta környezeti hegesedés pedig a LES 

magas nyomású zónában tartását segíti, melyet erősít a mandzsetta többpontos 

rögzítése és a módosított fundoplicatio során mindkét oldalról behelyezett gyomor

nyelőcső öltés is.

Az osztályunkon 

elvégzett 192 laparoscopos 

cardiatáji műtét közül 21 

esetben különösen nagy 

rekeszsérv miatt történt
74. ábra. Beszakadt rekeszszár

r r
<Á

75. ábra. „Bevágott” öltés

beavatkozás.

21 nagy hiatus hemiával 

operált betegünk közül 

kettőnél alakult ki recidíva. 

Egyiknél a korai

postoperatív szakban

rekeszszár-szakadást 76. ábra. Szétszakadt fonal
77. ábra. Szétnyílt rekeszszár

észleltünk. A képeken a primer műtét azon része látható, ahol a sárga nyilak jelzik a 

beszakadt, (74.,75.ábra) a zöld nyilak pedig a laparoscopos reoperationál talált



78. ábra. A felszívódott fonal helye

szétnyílt rekeszszárakat (76.,77.ábra). Másik betegünknél a műtétet kővető egy éven 

belül a crusokat egyesítő öltés felszívódása mellett a muff öltések meglazulása 

vezetett a kiújuláshoz. A piros nyíl mutatja a szétnyílt 

szárakat és a kis Teflon* Pledget™ (PCP-20) 

lapocskákat, a fonál már felszívódott (78.ábra). A 

gyomor mindkét esetben a mediastinumba hernialódott.

1998. január óta (okulva korábbi műtéteink

tapasztalataiból) minden olyan hiatus hernia esetén 

mesh-t alkalmazunk, ahol:

• a rekeszszárak vékonyak,

• az öltések során felrostozódnak,

• a nyelőcső csak 2 cm hosszan húzható a hasüregbe,

• a hiatus zárása 3 öltésnél többet igényel.

A piros nyíl mutat az öltés csomózása utáni kis beszakadásra 

(79.ábra).
79. ábra. „Bevágott” öltés

20 évvel az első fundoplicatio leírása után Polk a módszert elégtelennek ítélte 

és felhívta a figyelmet a műtéti választás, illetve a változtatás fontosságára [73], 

1977-ben Donahue és Bombeck a Nissen fundoplicatiot módosította, rövidebb muffot 

képzett s ezzel a gastro-oesophagealis reflux betegség miatt végzett műtétek jól 

ismert és egyik leggyakoribb postoperatív komplikációját a dysphagiát akarta 

csökkenteni [21,22]. A későbbiekben Negre is hasonló következtetésre jutott [66].

Ugyancsak floppy műtétet ajánlott Shirazi, DeMeester és Bonavina is [19, 81]. 

A hosszú távú utánkövetések alapján megállapítható, hogy a sebészi kezelés 90-95%- 

ban sikeres. Garstin szerint a betegek kb. 85%-a elégedett, a megmaradt 15% viszont 

boldogtalan [28],

Hogyan tudnánk az elégedetlen betegek számát, a dysphagia arányát 

csökkenteni? Az egyik lehetséges válasz erre, hogy más technikai eljárás szükséges.



Úgy tűnik a Toupet fundoplieatio csökkenti a postfundoplicatios syndromák 

kialakulását. E típusú műtétnél a mobilizált nagygörbületet áthúzzuk a nyelőcső alatt 

és rögzítjük 3 öltéssel a jobb rekeszszárhoz, majd 3 öltéssel az oesophagushoz 

jobbról. A nyelőcső bal oldalán a kupolában megfogva 

a gyomrot meghúzzuk, így a gyomor a nyelőcső alatt 

kisimul, a felesleges gyomorrész ezáltal nem szorul be 

a képzett csatornába. Ezzel a műfogással is 

csökkenthető a dysphagia (SO.ábra). Ezután a fundus e 

részét az oesophagushoz rögzítjük 3 öltéssel, kikerülve
80. ábra. Toupet műtét

az elülső fali vagus ágat. A muff kb. 1 cm széles 

oesophagust hagy szabadon. Jobb és baloldalra 1-1

HOSSZÚ távú UtánkÖVetés eredményei, a 81. ábra. A Toupet műtét végső fázisa 

94%-os visszahívottsági arány alapján a dysphagia

aránya csökkent [58], jóllehet már jelentek meg közlések a Toupet műtétet követő 

magas recidíva arányról is [84].

A Nissen floppy fundoplieatio a legjobban dokumentált hosszú távú 

eredményekkel rendelkezik és alkalmas műtéti megoldást jelent azokban az 

esetekben, amikor a praeoperatív manometria normális 

nyelőcsőtest motilitást igazol [2, 8, 17].

A rövid muff mellett a műtét kulcsa a „kalibrált

mandzsetta képzés”, hiszen a laparoscopos módszer minden 

taktilis ingert nélkülöz. A műtétnél hiányzik a 82. ábrán 

látható mozdulat.
82. ábra. Nyitott műtét 
„kalibrációja”



A mandzsetta könnyű és biztonságos elkészítése érdekében világszerte a 

következő teszteket végzik. A kalibráció biztosítására dolgozta 

ki Hinder intraoperatív próbáit (drop, mobile, towel, hugging, 

stb.) [40], Mivel ezek a kalibrációnál fontosak és 

módosításainkat is magyarázzák, itt térünk ki leírásukra.
83. ábra.„Mobile'' teszt

a. / a sceletisált gyomor „fundus csúcsát” megfogjuk és a tér

valamennyi irányába mozgatjuk. Ez a mozgatási, úgynevezett „mobile” teszt (83. 
ábra).

b. / Az oesophagus alatt áthúzott gyomor fundusát elengedve 

annak ott kell maradnia a jobb oldali rekeszszárnál. Ez az 

elejtéses. úgynevezett ..drop” teszt (84.ábra).

c./ A muff két 

oldalát megfogva 

azt az oesophagus 

alatt lazán

húzogathatjuk. Ez 

a"shoeshine” 

vagy’’towel" teszt 86. ábra. „Towel” teszt

(85., 86. ábra).

d./ A laza muffot könnyedén ráborítjuk az oesophagusra 

úgy, hogy a kétoldali muff rész túlérjen egymáson. Ez 

az úgynevezett ölelkező. ..hugging " teszt (87. ábra).

87. ábra. „Hugging” teszt



e./ A kész rckcszszár cs muff öltések után tompa 

fogóval az oesophagus és a rekeszszár, valamint a 

muff és a nyelőeső kö/é he lehet nyúlni, a fogó 

mozgatható, tehát a muff kellően laza. Ezt hívjuk 

esatorna, „tunnel” tesztnek (88. ábra).

Ezek a tesztek segítenek bennünket abban, hogy a 

muff laza, azaz floppy legyen. Hinder szerint ezek az 

apróságok adják műtéteink sikerét. Természetesen

ilyen esetben a nyelőcső mindig kisámfázott, hiányában a muffot esetleg túl szorosra 

varrhatjuk. Ez okozója lehet a végleges dysphagianak, mely komoly panaszokat okoz 

betegünknek s csak újabb műtéttel szüntethető meg.

Egyesek szerint a képzendő muff és a nyelőcső közé fektetett Tübingen ballon, 

vagy a nyelőcsőbe vezetett Maloney dilatator, Endo-esophageal Soft*, 60Ch 

oesophagus szonda a műtét eredményességét, a 

pontos kalibrációt segíti [9, 50].

t. ábra. „Tunnel”

r.s
89. ábra. A nagygörbület

A laza könnyen és megbízhatóan rögzíthető, 

nem migraló muff kialakításához elengedhetetlen az 

oesophagus kielégítő mobilizálása és a nagygörbület 

8-10 cm-es szakaszon történő sceletizálása (89.ábra).

A  dysphagia csökkentése érdekében sceletizálása” 

bevezetett, módosított fundoplicatiónk első lépése során a két oldalról, három és 

kilenc óra irányából behelyezett gyomor-nyelőcső öltések a LES hasüregi fixálását is 

segítik, ugyanezt célozza - ha közvetve is - a „fundus-muff1 négypontos rögzítése 

(hiszen az öltéseink után a LES és a muff egységet képez), illetve a háló indukálta 

hegesedés is, mely ugyancsak a felcsúszás ellen hat [36, 40], így tehát az 

intraabdominalis helyzetbe került LES rögzítését a jobb oldali fixáló, jobb és bal 

oldali „korona”-öltés nemcsak segíti, megerősíti, hanem biztosítja is.



Valamennyi öltés behelyezésekor jól látható azok tartása, feszessége. Mindez a 

műtét alatt ellenőrizhető az irodalomban közölt és elfogadott U alakú, három falat 

fixáló első muff öltéssel szemben. Gyakorlatunkban a 19 mm-es bougie mellett 

végzett módosított fundoplicationkkal a betegek dysphagiás panaszai csaknem 

megszűntek.
A hiatus zárása, szükség esetén a rekeszszárak öltését tehermentesítő háló 

behelyezése, a nyelőcső-gyomor 3-9 óra irányában történő rögzítése, majd a „fundus- 

muff” 4 ponton való fixálása, azaz a LES többpontos intraabdominalis „közvetett” 

rögzítése és az általunk alkalmazott „ellenőrizhetően kalibrált muff’ kialakítása 

együttesen akadályozzák meg a rekeszszár szakadását, a muff vándorlását, 

elmozdulását, a háló okozta szövődményeket és ezzel alapját képezik a postoperatív 

dysphagia megelőzésének, a recidíva kialakulásának.

Az irodalomból ismert nyitott és laparoscopos rekeszsérvek miatt végzett 

műtétek után viszonylag magas arányban (9-15%) kialakuló rekeszszár szakadás 

okozta recidíva, az időnkénti súlyos, esetleg reoperatiot igénylő dysphagia és a LES 

intraabdominalis helyről történő felcsúszása, a nem kellően kivitelezett és nem ideális 

helyre elkészített muff okozta recidíva [16] sarkallja a sebészeket az „ideális” primer 

műtéti módozat megtalálására, mely során megvalósulhat:

• a rekeszszárak lehetőség szerinti feszűlésmentes egyesítése,

• a gastro-oesophagealis junctio intraabdominalis helyzetben tartása,

• a tartós panaszokat okozó dysphagia megelőzése [58],

Az általunk bevezetett módosított Nissen procedúra tehát nemcsak a tartós, 

nem regredialó dysphagia kivédését célozza, hanem a LES intraabdominalis 

helyzetben tartását is biztosítja. A vizsgálataink elején felvetett kérdésekre sikerült 

így megadnunk a választ, teljesítve ezzel a DeMeester által javasolt elvet is, miszerim 

a cél az oesophagus intraabdominalis helyzetének, hosszának pontos identifikálása és 

annak végleges helyen történő rögzítése. Ez biztosítéka a műtét sikerének. Az eltelt 

rövid idő és a kis számú beteganyag végleges következtetésre nem adhat alapot, de az 

állandó ellenőrzések és a quality o f life eredményeink biztatóak.
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V.6. KÖVETKEZTETÉSEK, MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. A beteganyag részletes retrospectív értékelése és a műtétekről készült video 

felvételek auditja alapján megállapítható, hogy a rekeszszár öltések első sarkalatos 

pontja az „ideális’' port behelyezés.

2. A mások által le nem írt port behelyezési módosításainkkal sikerült elérni azt, 

hogy a behelyezett műszerekkel ideális szögben dolgozzunk.

3. Az öltések tartóssága szempontjából igen fontos az, hogy megfelelő 

varróanyaggal történjék a rekeszszárak egyesítése. Ezt vizsgálva megállapítottuk, 

hogy erre a legmegfelelőbb a nem felszívódó, monofii, könnyen csomózható 

varróanyag.

4. A csomózás biztonsága érdekében elsőként új módosított extracorporal is 

csomózást vezettünk be.

5. A nagy hiatus hemiák zárására, a feszülés-mentesség biztosítása érdekében 

„tension free onlay plasticát” alkalmaztunk. Kidolgoztuk a háló rögzítésének 

módját is.

6. A háló okozta utópanaszokra és szövődményekre új műtéti változtatást, az 

úgynevezett „protectív muff képzést” vezettük be.

7. A muff-vándorlás elkerülése céljából foglakoztunk a muff intraabdominal is 

rögzítésének tecnikájával s felhívtuk a figyelmet arra, hogy az a kialakuló recidíva 

egyik fontos tényezője lehet.

8. A LES intraabdominalis „közvetett rögzítésének” technikáját valósítottuk meg.

9. A postoperatív tartós dysphagia csökkentésére az úgynevezett „ellenőrizhetően

kalibrált muffképzést” vezettük be.



VI. LAPAROSCOPOS REFLUXGÁTLÓ MŰTÉTEINK EREDMÉNYEI A 

FUNKCIONÁLIS UTÁNVIZSGÁLATOK ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG 

ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN

VI.L PROBLÉMAFELVETÉS

A betegek és a további munkánk szempontjából igen fontos az 

eredményeink értékelése. Ennek követésére az objektív vizsgálómódszerek 

mellett az életminőség vizsgálatára szolgáló pontrendszerek is megjelentek mind 

az általános, mind pedig a speciális jellegű kérdéscsoportok kidolgozásával.

A tesztek illetve a vizsgálatok más-más oldalról közelítik meg a reíluxot 

és a műtéten átesett betegek paramétereit.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy vizsgálataink milyen eredményeket adnak. 

Szükséges-e valamennyi noninvazív eljárással betegeinket terhelni ahhoz, hogy 

a műtéteink sikerét korrektül tudjuk ellenőrizni, vagy ezek segítségével 

értékelhetjük-e a műtéteink eredményességét?

VL2. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

A műtét a LES működésének javításával, hosszának és a nyugalmi 

nyomásának növelésével előzi meg a reflux kialakulását és csökkenti a betegek 

panaszait. A LES nyomásának és hosszának változása, illetve a nyelőcsőben kialakult 

pH viszonyok mérése objektív módon megítélhető.

Régi törekvés volt viszont az, hogy a szubjektív panaszok változását 

valamilyen módon követni lehessen. Erre számos score-rendszert dolgoztak ki, 

melyeknek közös jellemzője, hogy más-más oldalról, eltérő szenzitivitással közelítik 

meg az adott betegséget és annak tünetcsoportjait.

A reflux betegségre specifikus kérdéscsoportokat tartalmazó [6, 7, 12, 90,

92], illetve az általános életminőséget vizsgáló [76, 89, 91] pontrendszerek 

segítségével értékelhetőek a szubjektív tünetek változásai.
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VI.3. CÉLKITŰZÉSEK

A/ egész beteganyagunk részletes elemzése után célul tűztük ki azt, hogy a 

laparoscopos refluxgátló műtéten átesett betegeink egy reprezentatív csoportján 

vizsgáljuk a panaszok, az objektív paraméterek, illetve az életminőség változási jelző 

score-ok alakulását és azok összefüggéseit. Célul tűztük ki:

• a tesztek milyen szenzitivitással közelítik meg a változásokat?

• ezen vizsgálatok eredményei hogyan korrelálnak egymással?

• azaz nemcsak arra voltunk kíváncsiak, hogy az operált betegeinknél milyen 

eredményt adnak az utánvizsgálatok, hanem arra is, hogy a különböző kontroll

tesztek hogyan fedik le egymást?

Elemeztük: van-e összefüggés vagy ellentmondás a betegek saját maguk által 

megítélt panaszai, közérzetük valamint a mért objektív állapotuk között?

VI.4. ANYAG ÉS MÓDSZER

Belgyógyász-gastroenterológusainkkal való jó együttműködésünknek 

köszönhetően betegeink döntő többsége komplett kivizsgálás után, műtétre kész 

állapotban került osztályunkra felvételre.

Osztályunkon, a debreceni Kenézy Gyula Oktatókórház Általános Sebészeti 

Osztályán 1993. szeptember 11. és 1999. december 31. között 7 nyitott cardiatáji 

műtét történt (XII. táblázat).

XII. táblázat. .Viiloll műtétek

lii ütétek betegek

Nissen 3

Heller-Dor 4



Ugyanezen időszakban 192 betegnél végeztünk cardia tájéki műtétet 

minimálisan invazív technikával. A korintervallum 24-87 évesig terjedt, betegeink 

átlagéletkora 53,8 év volt, 105 nő- és 87 férfibeteget operáltunk meg.

192 rekesztáji laparoscopos műtétünket a következő megoszlásban végeztük (XIII. 

táblázat).

XIII. táblázat. Laparoscopos műtéteink megoszlása

Műtétek betegek
Nissen floppy 84

Nissen -  Rosetti 22

Nissen+mesh 16

Toupet 22

Toupet+mesh 13

Nissen-Rosetti+mesh 6

Hill 3

Dor 25

Narbona 1

Műtéteink során párhuzamosan a következő egyéb laparoscopos és kiegészítő 

műtéteket végeztük (XIV. táblázat).

XIV. táblázat Egyéb műtétek 

műtétek betegek

Reconstructio par.abd. 

LC

Adhaesiolysis

27

21



Többségüknek évek óta meglévő panaszaik voltak, nemritkán több, mint egy évtizede 

szenvedtek a refluxtól.
A GORB fennállása óta eltelt időt mutatja a XV. táblázat.

XV. táblázat A GORB fennállása óta eltelt idő

év betegek

1 7

2 30

3 38

>5 92

Betegeink döntő hányadának fő tünete a gyomorégés volt (n = 149). Az 

operáltak közel fele (n = 94) állás és/vagy fekvés közben jelentkező kellemetlen 

regurgitatiot említett,

XVI. táblázat. 

panaszok

Betegek panaszai 

betegek

gyomorégés 149

regurgitatio 94

dysphagia 52

odynophagia 30

böfögés 69

hányás 54

míg nyelési nehézségről, falatelakadás érzéséről 52 betegünk panaszkodott. 30 

betegnek volt fájdalmas nyelése, 69 gyakori böfögésről, 54 pedig időközönként 

jelentkező hányásokról számolt be (XVI. táblázat).



Panaszaikat elemezve jelentős százalékban találtunk atípusos tüneteket is 

(XVII. táblázat).

XVII. tahi azat. Atípusos tünetek

tünetek betegek

mellkasi fájdalom 51

asthma bronchiale 15

köhögés, rekedtség 38

recidíváló pneumoniák 10

«  13
Savary - Miller stadium 

szerinti megoszlás

90. ábra. Savary-Miller stadium szerinti megoszlás

■ O.st.
■ I.st. 
□ II.st.
■ lll.st.
■ IV.st.

51 beteg rendszeres mellkasi fájdalmakat említett, 30 esetben ezért cardiologiai 

vizsgálat is történt. 15 beteg szenvedett asthma bronchialéban, 38-nak volt gyakori 

köhögése, rekedtsége. 10 esetben szerepelt recidíváló pneumonia az anamnézisben.

A felső panendoscopiás 

vizsgálat során 15 

betegnél Savary-Miller 

0 stádiumot, 33 betegnél

I. stádiumot találtunk,

72 beteg a II.-, 34 beteg 

a III. stádiumba tartozott 

(90. ábra). 13 esetben 

észleltünk Barrett

metaplasiát, mely
utóbbi az irodalomban található adatoknál kissé alacsonyabb.

Elvégzett műtéteink többsége Nissen-floppy fundoplicatio volt, alkalmanként 

Rosetti-féle módosítással. A manometriás vizsgálat során igazolt testgyenge nyelőcső 

esetén Toupet-féle partialis fundoplicatio történt. Műtéti repertoárunkat a módosított 

Hill műtét egészítette még ki, természetesen ilyenkor a kivizsgálásnak megfelelően 

refluxgátló műtétet is végeztünk.
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192 rekesztáji laparoscopos műtétünk betegségenként! megoszlását mutatja a 

91. ábra.

86
33

25
48

□  GORB

■  Hiatus hernia
□  GORB+Hiatus

□  Achalasia

Műtétre került betegek megoszlása
Összesen : 192

91. ábra. Műtéteink megoszlása

A hiatus hernia miatt operált betegeinknél 35 esetben alkalmaztunk hálót a 

reconstructs során a feszülés csökkentésére. 29 betegnél négyszög, 6 esetben pedig 

„keyhole” alakú hálót fektettünk az öltésekkel egyesített rekeszszárak 

„tehermentesítésére”.

VI.5. EREDMÉNYEK

A 24 órás pH-mérés 

alkalmával a műtét előtti, valamint 

a kontroll vizsgálat során találtakat 

összevetve a kezdeti 78, 6 ± 12, 25 

DeMeester score 12,8 ± 4,7

értékre csökkent (92. ábra).

Praeop. Postop.

DeMeester score -ok

e-ok92. ábra. pH- ria. DeMeester sí



A manomelriás vizsgálat eredményeit 

elemezve kiderült, hogy a LES 

középnyomása emelkedést mutat a kezdeti 

7,8 ± 2,23 Hgmm-ről a normál

tartományban lévő 22,2 ± 6,2 Hgmm-re 

(93.ábra).

Egy conversionk volt. LC elvégzése után szerettük volna a betegünk refluxát és 

a hiatus hemiaját is megoperálni, de a nagyfokú összenövések miatt lehetőségünk 

sem volt a rekeszkupola látótérbe hozására, mivel a betegnek fiatal korában TBC-s 

mediastinitise volt. Convertáltuk, majd nyitottan Nissen fundoplicatiot végeztünk 

rekeszszár öltésekkel.
Beteget nem veszítettünk el. Intraoperatív szövődményként 2 pneumothoraxot 

észleltünk, a műtéteinket folytattuk, majd a desufflálás után a tüdőt jól expandáltuk. 

Mellkasi drainage-t nem alkalmaztunk. A műtét után készített mellkas rtg vizsgálat 

nem mutatott PTX-et. Műtéteink során vérzés, nyelőcsősérülés, egyéb hasüregi 

szervsérülés nem volt. A postoperatív szakban vérzést vagy egyéb szövődményt nem 

észleltünk. Legrövidebb műtétünk 35 percig tartott, a leghosszabb pedig 260 percig. 

Műtéteink átlagos időtartama 78 perc volt.

A postoperatív szakban - az irodalmi adatokkal egyezően - betegeink több. 

mint felénél átmeneti dysphagiát találtunk, ezek 2 eset kivételével 3 héten belül 

szanálódtak. Két konzervatív kezelés ellenére fennálló dysphagia miatt laparoscopos 

reoperáciot végeztünk. Mindkét betegünknél rekeszszár szakadás miatti muff 

vándorlás okozta a panaszt. Az elvégzett műtét után - osztályunk gyakorlatának

Praeop. Postop.

LES nyomás (Hgmm)



megfelelően - panaszmentesség esetén a passage rendeződéséig tartózkodnak 

betegeink sebészeti osztályunkon. Az ápolási idő 3-9 napig terjedt, átlagos 

hospitalizációs idő 5,2 nap volt.

VI.6. AZ ÉLETMINŐSÉG TESZTEK

VI.6.1. Anyag és módszer

Mivel az életminőségben bekövetkezett változásokat csak úgy lehet 

megbízhatóan lemérni, ha közel azonos betegcsoportot elemzünk, ezért 

beteganyagunkból kiemeltük az egyféle műtéti módozaton átesett betegeinket és csak 

ezeket tettük a vizsgálat tárgyává [33].
60 esetben végeztünk igazolt GORB miatt laparoscopos Nissen floppy műtétet. 

Célkitűzéseinknek megfelelően e betegeink életminőségét, az abban bekövetkezett 

változásokat elemeztük az általános Gastrointestinal quality o f life Index (GIQLI) 

kérdéseit felhasználó Health-Related Quality o f Life (HRQL) teszt, illetve a betegség 

specifikus Gastroesophageal Visual Analog Scale (GEVAS) és a GERD-Health 

Related Quality o f Life Questionnaire (GERD-HRQL) segítségével. A Visick 

beosztás szerinti klasszifikációt is elvégeztük [87, 88].

A kiválasztott betegcsoportot klasszikus utánvizsgálatok szerint is 

csoportosítottuk. Betegeinknél pH-, manometria, endoscopia, nyelőcső-gyomor 

röntgen passage vizsgálat is mindig történt.

A HRQL olyan általános életminőség vizsgáló kérdéscsoport, mely 8 területen 

összegzi a vizsgálatban résztvevők állapotát, annak változásait. E 8 csoport: a testi 

fájdalom, mentális-, emocionális állapot, szociális működés, vitalitás, általános 

egészség, fizikai állapot, fizikai működés [75, 91].

A GEVAS és a GERD-HRQL két refluxspecifikus kérdéscsoport, melyek 13, 

illetve 10 kérdés segítségével teszteli az életminőségben bekövetkező változásokat 

[6, 12, 54, 75,90, 92],



Az elküldött kérdőíveinket a következő mutatja be.

Gastroesophageal Visual Analog Scale ((if. VAS) kérdőív

1. Van-e gyomorégés étkezés után?

2. Van—e gyomorégés alvás közben ?

3. Van-c hányinger étkezés után ?

4. Van-e hányás étkezés után ?

5. Van-e falat elakadás-érzés a torokban?

6. Van-e falat elakadás-érzés a mellkasban?

7. Van-e mellkasi fájdalom nyelés közben ?

8. Van- e nehéz nyelés?
9. Van-e keserű érzés a szájban étkezés után?

10. Van-e asthma / köhögés?

11. Van-e puffadás / gázosodás?

12. Van-e hányási képtelenség?

13. Van-e böfögési képtelenség?

Pontozás:
A kérdésekre 1-10-ig lehet választ adni. A legjobb válasz 1 pont, a legrosszabb 

10 pont. A kérdőívre maximum 130 pont adható.



Gastroesophageal Reflux Disease Health Related Quality o f Life (GERD-HRQL) 

kérdőív

1. Mennyire súlyos a gyomorégés?

2. Van-e gyomorégés fekve?

3. Van-e gyomorégés állva?

4. Van-e gyomorégés étkezés után?

5. A gyomorégés befolyásolja-e az étkezését?

6. A gyomorégés felébreszti-e álmából?

7. Szokott-e nehéz nyelése lenni?

8. Szokott-e nyeléskor fájdalmat érezni?

9. Szokott-e böfögni, illetve szokta-e magát gázosnak érezni?

10. Ha gyógyszert szed az gyakorol-e hatást a mindennapi életére?

Pontozás:

0 : nincs tünet
1 : észrevehető, de nem kellemetlen tünet

2 : észrevehető és kellemetlen tünet, de nem jelentkezik mindennap

3 : naponta jelentkező, kellemetlen tünet

4 : a kellemetlen tünetek befolyásolják a napi aktivitását

5 : a kellemetlen tünetek miatt nem képes napi aktivitását elvégezni 

A kérdőívre adható maximalis pontszám 50.

Operáltjaink utánvizsgálatait 4 héttel, illetve fél évvel a műtét után végeztük. 

Betegeink a kérdőíveket praeoperatív időszakban, valamint 6 hónapos kontroll 

alkalmával töltötték ki. A felülvizsgálatot független személy végezte, nem tudott a 

műtét milyenségéről, valamint a megelőző panaszokról és válaszokról sem.

A 60 Nissen floppy típusú műtéten átesett betegünk közül a 4 hetes kontroll 

vizsgálaton valamennyi beteg megjelent, 54 jelentkezett utóvizsgálatra 6 hónappal a 

műtét után. Ezek közül - technikai okok miatt (3 beteg a 24 órás pH-metriát 1 beteg a



manometriát utasította el) - 50 betegnél sikerült valamennyi vizsgálatot elvégeznünk 

így csak ennek az 50 betegnek az adatait elemeztük és hasonlítottuk össze.

A felmérésünkben résztvevő betegek átlagéletkora 52.4 év volt. 32 nő és 18 

férfibeteg adatait elemeztük. Az endoscopos-, nyelőcső-gyomor passage-, 

manometriás-, pH-metriás vizsgálatot és az életminőség tesztek értékelését végeztük 

el. A pH metriás leletek értékelését score rendszerben is feldolgoztuk [88],

VI.6.2. Eredmények

A 24 órás pH-mérés során a műtét 

előtti, valamint a kontroll vizsgálatnál 

találtakat összevetve a kezdeti, átlagosan 68,5 

± 32,5 DeMeester score 10,1 ± 7,8 értékre 

csökkent (94.ábra).
DeMeester score -ok 

94. ábra. pH-metria értékelése

A manometriás vizsgálatok műtét előtti, 

illetve utáni eredményeit összevetve a LES 

középnyomása emelkedést mutatott. A kezdeti 

átlag 6,6 Hgmm-ről a normál tartományban 

lévő átlag 1 7,6 ± 4,4 Hgmm-re. A LES hossza 

átlagosan 1,6 cm-ről 2,4 ± 1,6 cm-re nőtt 

(95.ábra).

Praeop. Postop.
LES nyomás (Hgmm)

95. ábra. A LES nyomás változásai



Az cndoscopos

vizsgálatoknál is egyértelműen 

látható. hogy az egyes 

csoportokon belül milyen 

változás történt. Megfigyelhető, 

hogy a betegek nagy része 

alacsonyabb stádiumba került 

(96.ábra).

A radiológiai vizsgálataink 

során 50 betegünknél az alábbi 96- 

elváltozásokat találtuk, melyet a XVI

(□Praeop. BPostop. |

Savary - Miller stadium megoszlás

ra. Savary-Miller stadium megoszlásának változása

táblázat szemléltet.

A'f 111. táblázat. 
lelet

Radiológiai viz: 
időszak

igái at ok

Hiatus hernia
Praeop.

18
Postop.

0
Reflux 14 2

Stenosis 0 0

Nehéz ürülés 5 0

Betegeink Visick csoportok szerinti beosztását a XIX. táblázat mutatja.

I. Tünetmentes 38 (76 %)

II. enyhe tünetek, nem igényel kezelést 9 (18%)

I I I .  gyógyszerrel vagy tágítással kezelhető 3 (6%)

IV . konzervatív kezeléssel nem kontrollálható, 0 (0%)

műtét szükséges



A betegeink általános életminőség tesztjének alakulását szemlélteti a 97. abra.

100

97. ábra. Health Reiated Quality oi Life átlagértékéi kérdések szerinti megosz/iásban

A kérdőívek adatait elemezve szignifikáns eltérést nem találtunk. A 

postoperatív eredményeket vizsgálva láthatjuk, hogy egyik „életminőség-vizsgálati” 

csoportban sem romlott a betegek műtét utáni állapota. Elégedetlen csoportba tartozó 

betegeinknél a maradvány panaszokat elemezve megállapítható, hogy azok már a 

műtét előtt is meg voltak és objektív vizsgálatokkal azokat megerősíteni nem tudtuk.

Tekintettel arra, hogy a kérdőív „refluxspecifikus" kérdéseket nem tartalmaz, a 

laparoscopos refluxgátló műtétek eredményeinek minőségi analízisére kevésbé 

alkalmas, inkább a különböző betegségcsoportok összehasonlító vizsgálataira 

használható.



A refluxspecifikus tesztek eredményeit a 98. és 99. ábrák szemléltetik.

98. ábra. Gastroesophageal Visual Analog Scale átlagértékei 

a kérdések szerinti megoszlásban

99. ábra. GERD-Health Related Quality of Life átlagértékei 

a kérdések szerinti megoszlásban
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A „betegség-specifikus” kérdőívek adatait tanulmányozva azt találtuk, hogy 

betegeink életminősége szignifikáns javulást mutatott az étkezés utáni, alvás közben 

jelentkező gyomorégés, az étkezéseket követő hányinger, hányás, a fájdalmas nyelés, 

az extraoesophagealis tünetek jelentkezése terén is. Örömmel számoltak be 

operáltjaink, hogy a már évek óta megemelt fejvég után gyakorlatilag a műtét 

napjától kényelmesen fekve is tudtak aludni. Éjszakai nyugalmukat nem zavarta a 

savas felböfögés. A műtét utáni score eltéréseknél a szubjektív panaszok csaknem 

100 % -át fedték az objektív vizsgálati eredmények.

A műtét után tapasztalt böfögési, hányási képtelenség ellen a laza 

oesophagealis muff készítéssel védekezünk. A műtét utáni puffadás, a betegeink egy 

részénél - akiknél nem találtunk objektív eltérést s a műtéti video auditja kizárta a 

véletlenszerű, nem kívánatos vagotomiat - vélhetően abból adódott, hogy a betegek a 

műtét előtti időben gyulladt oesophagealis nyálkahártyájuk "tisztítására" megszokták 

a gyakori nyelést. Műtét után e reflex kiiktatását követően javultak a fokozott 

gázképződéssel járó panaszok is.

50 betegünk közül 47 elégedetten nyilatkozott a műtétet követő változásokról, 

3 betegünk számolt be a napi aktivitását befolyásoló gastrointestinalis tünetekről. 9 

betegünknek enyhe postoperatív gastrointestinalis panaszai voltak (XX. táblázat).

XX. táblázat. Postoperatív panaszok

g a s  b lo a t sy n d ro m e 7

regu rg ita tio  1

tartós h a sm e n é s  1

s te n o s is  0
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Betegeink túlnyomó többségének (42 beteg) átmeneti dysphagiája volt műtét 

után, mely 8-14 nap alatt megszűnt.

48 betegünk - a postoperatív eredmények birtokában - ismét a műtét mellett 

döntene, 1 betegünk gondolkodna, hogy alávesse-e magát az operáeiónak, egy 

betegünk pedig nem operáltatná magát, ha újra dönthetne erről.

Saját anyagunkban az általános életminőséget vizsgáló, illetve a 

retluxbetegségre specifikus kérdéscsoportokat tartalmazó pontrendszerek 

segítségével értékeltük a szubjektív tünetek változását. Visick csoportok szerinti 

bontásban elemeztük az életminőség score-ok betegenkénti átlagértékeit és ezeket 

mindig összehasonlítottuk az objektív vizsgálati eredményekkel is (100., 101., 102. 

ábrák).

100. ábra. A Health Related Quality of Life betegenkénti átlagértékei

Visick csoportok szerinti bontásban
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101. ábra. A GERD Heath Related Qulality of Life betegenként 

átlagértékéi Visiek szerinti bontásban

102. ábra. Gastroesophageal Visual Analog Scale betegenként 

átlagértékei Visiek csoportok szerinti bontásban
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Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy az általunk alkalmazott 

pontrendszerek alkalmasak a betegség követésére. A refluxspecifikus score-ok jobban 

követik a postoperatív panaszokban bekövetkező változásokat, mint az általánosabb 

jellegű kérdéseket tartalmazó vizsgáló módszerek. Ezen kérdőívek adatai alapján a 

laparoscopos Nissen műtéten átesett betegek életminőségében mindegyik vizsgálati 

csoportban javulás mutatkozott. Legjelentősebb javulást a tájdalom terén 

tapasztaltuk.
A betegeink gyógyszerigénye minimálisra csökkent, csaknem megszűnt, az 

extraoesophagealis tünetek pedig elmaradtak.

Eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy a score-rendszerek pozitív 

eredményei korrelációt mutatnak a manometriás és a pH-metria vizsgálatokkal 103., 

104. ábrák.

103. ábra. Visick beosztás és a LES nyomás , 04. ábra. Visick beosztás és a pH-metria score-
viszonya ok vjszonya

A manometriás változásokat általában kevésbé jó paraméternek tekintik a 

műtét eredményeinek követésére, felmérésünkben azonban ez is egybeesést mutatott 

a betegek panaszaival, illetve a pontrendszerekkel. Egy betegünknél nem észleltünk 

semmiféle kapcsolatot a panaszok és a vizsgálatok eredményei között.



VI.7. MEGBESZELES

A műtét a LES működésének javításával - a nyugalmi nyomásnak és hosszának 

növelésével - megszünteti a reflux kialakulását, a betegek panaszait. A LES 

nyomásának és hosszának változása, illetve a nyelőcsőben kialakult pH viszonyok 

objektív módon megítélhetők.

Régi törekvés viszont az, hogy a szubjektív panaszok változását valamilyen 

módon követni lehessen. Erre számos score-rendszert dolgoztak ki, melyeknek közös 

jellemzője, hogy más-más oldalról, eltérő szenzitivitással közelítik meg az adott 

betegséget és annak tünetcsoportjait [7, 72, 76, 91,98].

Az általános és betegségspecifikus kérdőívek széles körű elterjedése azért vált 

lehetővé, mert segítségükkel a drágább, időigényesebb, invazívabb vizsgálati 

módszerek felváltása lehet a cél. A gastrointestinalis rendszer elváltozásainak 

objektivizálására készítették el a Gastrointestinal Qality o f Life indexet, melynek 

alkalmazhatóságáról, érvényességi korlátáiról, kifejlesztéséről Eypasch és 

munkatársai számoltak be. Igénnyé vált, hogy ne csak általános kérdések, hanem 

szerv- és betegségspecifikus kérdőívekkel mérhetőbbé válhassanak a betegségek 

lefolyása közben kialakuló eltérések.

Velanovich és munkatársai összehasonlították a GI-HRQL-t és a fiziológiás 

paraméterekben található változásokat s azt tapasztalták, hogy adequat 

következtetések vonhatók le a kérdőívek segítségével a gastrointestinalis rendszer 

betegségeit illetően [93]. Bloomston, Velanovich, Rattner és munkatársai a 

refluxspecifíkus kérdőívek kidolgozásán túl azok gyakorlati alkalmazhatóságáról 

nyitott, illetve laparoscopos műtétek kapcsán szerzett eredményeikről, képalkotó és 

egyéb eljárásokkal való összehasonlításukról beszámolva azt tapasziaiták, hogy a 

betegségspecifikus kérdéssorok jól használhatók az elváltozás lefolyásának, az 

esetleges műtéti beavatkozás során kapott változások monitorizálására [6, 75, 93].

Hazánkban Szendrényi V., Oláh T., Horváth Örs P., valamint Varga G., Király 

A. és munkatársai foglalkoztak a kérdéssel [88, 89].



Williams szerint az életminőséget azért kell mérni, mert „az élet jóval több,

mint csupán túlélés. Az életminőség mérése ne orvosi véleményen alapuljon, hanem

az operáltak értékítéletére épüljön” [97].

VI.8. KÖVETKEZTETÉSEK, MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. Az osztályunkon operált 192 betegünket csoportosítottuk panaszaik időtartama, 

nemük, műtéti típusok és egyéb kiegészítő mütéteik szerint.

2. Megadtuk a Savary-Miller szerinti stadium beosztásukat, a 24 órás pH vizsgálat 

DeMeester score-jait, valamint a manometrias vizsgálatuk eredményeit.

3. Összességében értékeltük mütéteink eredményeit.

4. Az azonos műtéten átesett betegcsoportot kiemeltünk a teljes beteganyagunkból és 

náluk, előre meghatározott kritériumok alapján utánvizsgálatokat végeztünk el.

5. A reprezentatív beteganyagunkból csak azokat elemeztük, akiknél valamennyi, a 

célkitűzésünkben szereplő felülvizsgálati módozatokat elvégeztük.

6. A funkcionális és objektív vizsgálatokat összehasonlítottuk az életminőség 

vizsgálati tesztekkel és ezeket a Visick szerinti beosztásba is csoportosítottuk.

7. Vizsgálataink szerint az életminőség tesztek közül különösen a GORB specifikus 

tesztek alkalmasak a postoperativ változások monitorozására. Jó összhangban 

vannak a betegek szubjektív panaszaival és az objektív vizsgálómódszerek 

eredményeivel, ezért ajánlhatók a postoperativ eredmények követésére. 

Helyettesíthetik a költségesebb eszközös vizsgálatokat, melyek elvégzése csak 

akkor szükséges, ha a panaszok egyértelműen recidívára utalnak.

8. A vizsgálataink és eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy a laparoscopos 

Nissen floppy fundoplicatio hatékony eljárás a gastro-oesophagealis reflux 

betegség kezelésében.
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IX. ÖSSZEGZÉS, ÚJ MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. Elsőként végeztem az országban laparoscopos refluxgátló műtétet.

2. Elsők között foglalkoztam kísérletes- és humán beteganyagon a TO-193 

vérzéscsillapító szivacs hatásával.

3. Megállapítottam, hogy a TO-193 szivacs alkalmas a laparoscopos műtétek 

során keletkező máj- és léptok sérülések szivárgó vérzéseinek tartós és 

végleges csillapítására.

4. Elsőként végeztem állat- és humán műtétet EndoHemia* klippel kialakított 

muffal.

5. A műtétek eredményeinek kritikus elemzésével határoztam meg az 

EndoEIemia* stapler helyét, szerepét és értékét az antireflux műtétekben.

6. Megállapítottam, hogy az EndoHemia* stapler alkalmas muff képzésre, az 

üreges szervek sérüléseinek ellátására és a nem várt esemény miatti gyors muff 

képzésére, tehát a műtét mielőbbi befejezésére.

7. Nem használható azonban a rekeszszárak egyesítésére és a muff rekeszszárhoz 

történő rögzítésére.

8. A humán beteganyag retrospectív elemzése alapján válaszoltam arra, hogyan 

tehető biztonságosabbá a rekeszszárak összevarrása és azok feszülésmentes 

egyesítése.

9. A könnyebb sebészi ténykedések elérése céljából új portolási helyeket 

határoztam meg.

10. Megállapítottam, hogy a rekeszszárak egyesítésére a nem felszívódó monofil 

varróanyag alkalmas.

11. A rekeszszárak legnagyobb biztonsággal extracorpora! is csomózással 

egyesíthetők.

12. A biztonságos csomózhatóság és csomó könnyű letolása érdekében új 

extracorporal is technikát vezettem be.



13. A feszülésmentesség biztosítása érdekében 3 típusú hálót használva a „tension- 

free onlay mesh ” technikát alkalmaztam.

14. A háló okozta késői szövődmények elkerülésére az úgynevezett „protectív 

muffolási módozatot” dolgoztam ki.

15. Elsőként végeztem az országban laparoscopos „redo” műtétet rekeszszár 

szakadás és recidív reflux miatt, illetve elsőként „tension free onlay plasticat” a 

nagy hiatus hemiak megoldására.

16. Elemeztem a recidívák kialakulásához és a postoperatív dysphagiahoz vezető 

technikai okokat.

17. Meghatároztam a LES intraabdominalis szakaszának rögzítési elveit, tárgyi 

feltételeit, műtéttechnikai kritériumait.

18. Megfogalmaztam az úgynevezett „négypontos közvetett fixálás” előnyeit.

19. Ismertettem az általam bevezetett, úgynevezett „ellenőrizhetően kalibrált 

muffképzés” lépéseit, gyakorlati jelentőségét.

20. Vizsgáltam azt, hogy az életminőség tesztek helyettesíthetik-e a funkcionális 

nyelőcső vizsgálatokat a postoperatív állapot objektív felmérésében?

21. A különböző felülvizsgálati metodikákat összehasonlítottam és megadtam azok 

helyét a betegek követésében.

22. Megállapítottam, hogy a refluxspecifikus életminőség tesztekkel könnyen lehet 

betegeinket kontrollálni és kiszűrhetőek azok a betegek, akiknél el kell végezni 

a drága és megterhelő funkcionális vizsgálatokat is.

Remélem, hogy eredményeink többféle területen segítik a műtéti technika

javulását, a szemléleti és gyakorlati változást. Beteganyagunk részletezése és

értékelése elősegítheti és gyorsíthatja ezt a folyamatot.
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