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I. 1. ALTALANOS BEVEZETÉS

A sebészetben egyik leggyakrabban használt anyag a sebészi varrófonal. Bái első 

megközelítésre banális apróságnak tűnik, helyes vagy helytelen megválasztása sokszor 

jelentősen befolyásolja a beavatkozás kimenetelét. Az orvostudomány, a technika, a műszaki 

technológiák fejlődésével párhuzamosan a sebészi varróanyagok is óriási fejlődében mentek 

keresztül. Napjainkban szinte áttekinthetetlenül sokféle fonal ezernyi változata, kiszerelése 

van forgalomban a legklasszikusabbtól a legmodernebbig.

A fiatal, éppen csak szárnyait bontogató sebész és a már tapasztalt rutinos szakember, 

egyformán nehéz helyzet előtt áll, hisz egyik tudatlansága, tapasztalatlansága, másik a 

berögződött szokások, az időhiány, a hozzáférhető dokumentáció hiányossága miatt állhat 

tanácstalanul a sebészi varrófonalak kavalkádja előtt.

Sebész kollégáinkkal beszélgetve, több munkahelyen megfordulva, egyre 

nyilvánvalóbban ötlött fel bennünk, hogy a sebészi varróanyagok ismerete c? használata tere:: 

komoly hiányosságok lelhetők fel. Ennek oka sokoldalú, és sokfelé keresendő. Nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül az orvosképzés e téren jelentkező hiányosságát, a 

szakorvosképzésből való teljes kifelejtését, az ilyen jellegű továbbképzések, workshopok 

elenyésző számát, a szakkönyvekben e téma fellelhetetlenségét, a magyar nyelvű publikációk, 

vizsgálatok szinte teljes hiányát, és még sorolhatnánk tovább, hogy vajon mivel is 

magyarázható e területen, levő tudásbeli hiányosságunk.

De tényleg beszélhetünk-e tudáshiányról, vagy csupán a téma jelentéktelensége, az 

egészségügy elkeserítő gazdasági helyzete, az "amúgy sem elérhető", negativista gyakorlata 

az, ami miatt nem foglalkozunk e területtel?

Azt hisszük, mint annyiszor a medicinában, az okot ezúttal sem tudjuk felderíteni, de 

ha tevékenységünk eredményeképpen legalább a tüneteken enyhíteni tudunk, már akkor 

megérte fáradozni, energiát és időt befektetni.

Munkánk célja az, hogy segítsünk eligazodni a sebészi varróanyagok labirintusában, 

hogy egy kiindulópontot adjunk további vizsgálatoknak, és megteremtsünk egy objektív 

kísérletes vizsgálati alapokon nyugvó összefoglaló elemzést, mely mentes a gyártó cégek saját 

termékeiket pozitív fényben való feltüntetésének szubjektív gyakorlatától.

Abszolút, vitathatatlan axiómákat kijelenteni nem tudunk és nem is volt célunk. 

Vizsgálataink objektivitása is megkérdőjelezhető, hisz sem időnk, sem anyagi lehetőségeink 

nem engedték kísérleteinket olyan nagyszámú és mindenre kiterjedő méretekben végezni, 

aminek eredményeképpen egyértelműen pálcát törhetnénk bizonyos termékek, anyagok fölött.



Eredményeinken lehet vitatkozni, módszereinket lehet vitatni, de amíg sem ilyet, sem 

ennél jobbat, szélesebb körüt, legjobb tudomásunk szerint nem végeztek, addig úgy 

gondoljuk, hogy hézagpótló, figyelemfelkeltő, oktató szerepének megfelel, és ha már 

vitatkozunk, elolvassuk és beszélünk róla, akkor elértük célunkat: egy olyan igencsak fontos 

probléma felé fordítottuk a sebészek figyelmét mely igazságtalanul lett figyelmünk, 

érdeklődésünk mostohagyereke.

Első lépésben az esetleges hiányosságok objektivizálását tüztük ki célul, mintegy látni 

akartuk, van -c szükség ismereteink fejlesztésére, tudásunk gyarapításának módszerváltására. 

Dolgozó, "kenyérkereső", mindennapi munkájukat végző munkacsoportok esetében nagyon 

nehéz feladat egy átfogó tudásszint felmérés. Főleg "felső", központi "rendelet" hiányában 

nagyon nehéz információt gyűjteni, az érintettek esetleges tudatlanságának leleplezése iránt 

érzett félelmét, negatív hozzáállását legyőzni. Mindezek fényében külön köszönet azon 

kollégáknak, orvosoknak, szakdolgozóknak, egyetemistáknak, akik névtelenül, de vállalták a 

megmérettetést.

Felméréseink az ország három különböző, földrajzilag is egvmástó! távol eső intézet 

különböző sebészeti jellegű osztályain történt. Egyik egy megyei oktató kórház, másik egy 

egyetemi központ, harmadik pedig egy posztgraduális képzést biztosító országos intézet. Az 

eredmények intézettől, munkacsoportoktól függetlenül azonos jellegűek voltak. 

Elszomorítóan bizonyították az információ elérhetőségének hiányát, a megismerésre fordított 

szervezett oktatás hiányát, az ismeretek hiányos voltát, ugyanakkor hűen tükrözték az 

ismeretek szükségességének elismerését.

Ezen eredményeken mintegy felbátorodva, úgymond igazolva érezvén elképzelésünk 

megvalósításának szükségességét, fogtunk hozzá kísérletes vizsgálatainkhoz. Vizsgálatainkat, 

a téma sokrétűségére való tekintettel, igyekeztünk csoportosítani, és így jelentős részét 

felölelni annak a területnek, melyet sebészi varrófonalaknak neveznek.

Első nagy átfogó kísérletsorozatunkat a Tokiói Showa Orvosi Egyetem Plasztikai és 

Kézsebészeti Osztályán, az intézet Kísérletes Sebészeti Laboratóriumaiban végeztünk. A 

jelenleg hozzáférhető, /nem a gyártó cégek által kiadott publikációkban összefoglalt/ 

.kikristályosodott tudásanyag figyelembevételével, a három, napjainkban leggyakrabban 

használt varróanyag család, (nem felszívódó monofii, felszívódó sodrott és felszívódó 

monofil) ket-két különböző alapanyagú képviselőjét vizsgáltuk in vitro és in vivo 

körülmények között. Vizsgáltuk a fonalak fizikai tulajdonságait, különböző élő szövetekben 

való időbeni változásait, illetve a különböző szövetekben, a különböző varróanyagok által 

kiváltott szöveti reakciókat.



Az eredmények figyelembe vételével tovább léptünk és a PTE AOK Kísérletes 

Sebészeti Intézetében, a Pollack Mihály Főiskola Szakításszilárdsági Tanszékével közösen, 

teszteltünk és vizsgáltunk két különböző alapanyagú, de gyártóik által ugyanarra a célra szánt, 

ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező varrófonalat. Mindkét fonal rövid felszívódási idejű 

sodrott felszívódó fonal, melyeket azonos körülmények között, in vitro és in vivo 

állatkísérletek során vizsgáltunk. Vizsgálataink eredményei bebizonyították, hogy igenis két 

szinte azonos tulajdonságokkal hirdetett fonal esetében is, vannak jelentős különbségek.

Harmadik kísérletsorozatunkban arra igyekeztünk választ kapni, hogy előző 

eredményeink alapján levont következtetéseink megállják-c a helyüket a gyakorlatban, rájuk 

támaszkodva felelősségteljesen vállalhatjuk-e új módszerek, új felhasználási területek 

bevezetését. Ezt specifikusan a kézsebészet egyik különleges gyógyhajlamú, különleges 

funkciójú és struktúrájú szövetén, a hajlító inakon végeztük, egy olyan, in vitro kísérletsorozat 

keretében, mely a “klasszikus”, nem felszívódó monofii ín varróanyagok szubsztituálását 

célozta meg, a sebészi varróanyagok legújabb családjával, a hosszú felszívódási idejű monofii 

varróanyagokkal.

I. 2. A SEBÉSZI VARRÓANYAGOKRÓL ÁLTALÁBAN

Az első írott történelmi forrás melyben említés történik a sebészi varróanyagokról, az 

i.e. 1600-ból származó egyiptomi, Edwin Smith féle papirusztekercsek./27./ Az erek lekötése, 

a sebegyesítés a mindenkori sebellátás egyik alapvető állandóan alakuló problémája volt. Az 

évszázadok során számtalan, ma már furcsának tűnő anyagot használtak sebegyesítésre. Ezek 

közül csupán néhány érdekesebbet említve, hangyafej, kenguru ín, aranyszál, ezüstkapcsok, 

lószőr, emberi haj, gyapot, bélszövet, akáctövis, kender rost, fakéreg rost és még sorolhatnánk 

az emberi találékonyság és tudatlanság keveredéséből született alkalmi scbegyesítőket./38./

A tudatos sebegyesítő anyagok keresése, előállítása a XX. században kezdődött, 

amikor már néhány még ma is létező és termelő, azóta multinacionális konszernné kinőtt, 

akkor kis manufaktúra néhány orvosi úttörő utasításait és igényeit figyelembe véve elkezdte e 

termékek iparszerű előállítását.

1912-ben Moynihan először összegezte az ideális varróanyaggal szemben támasztott 

követclményeket./27./ Ez a kritériumrendszer azóta is szinte változatlanul megállja helyét. 

Moynihan szerint az ideális varrófonal:

-monofii fonal

-bármely sebészi eljárásra alkalmas
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-könnyen kezelhető 

-minimális szövetreakciót okoz 

-nagy szakítószilárdságií 

-biztos csomózás 

-felszívódó fonal

-kiszámítható felszívódással rendelkezik

Mintegy 70 évvel később az Amerikai Plasztikai Sebészeti Társaság, éves 

Kongresszusán, Clifford Snyder, a Társaság elnöke, ugyanezt így fogalmazta meg:

“Az ideális varróanyag egy olyan anyag kellene legyen, mely ötvözi Achilles erősségét, a 

csomótartás biztonságával, minimális átmérő mellett a legfinomabb digitális manőverre is 

maradéktalanul reagál, mely bármely szöveten a legkisebb ellenállás mellett annak roncsolása 

nélkül halad át, mely akkor szívódik fel, amikor kívánatos, mely nem okoz idegentest reakciót 

és gyulladást vagy fertőzést, és amely mégis készen elérhető nagyon olcsón. Ez az álom és 

sajnos távol áll a realitástól.’7387

Tudásunk, technikai és technológiai fejlődésünk eredményeképpen az utóbbi 

évtizedekben számtalan új és régi varróanyag megjelenésének, átalakulásának és feledésbe 

merülésének lehettünk szemtanúi. A ma is fellelhető és használatos varróanyagok közül egy 

sem felel meg az “ideális varróanyag “ kívánalmainak. De több olyan is van, amely több 

kritériumnak is maradéktalanul eleget tesz.

A varróanyagok osztályozása több módon is lehetséges /10V. A legátfogóbb és 

legalaposabb az általunk is elfogadott három paraméter szerinti osztályozás.

-Az egyik paraméter szerint az élő szervezetbe beépítve a varróanyag lehet felszívódó 

vagy nem-felszívódó.

-A második paraméter szerint az anyag felépítése szerint lehet monofii vagy fonással 

vagy, csavarással készített sodrott.

-A harmadik paraméter szerint az anyag természetes vagy szintetikus lehet. A 

természetes anyagok növényi vagy állati alapanyagokból készülnek, míg a szintetikus 

alapanyagúak ember által, rendszerint ipari előállítás során készülnek.

A varróanyagok osztályozásakor a fenti paraméterek alapján való csoportosítás esetén 

fontos minden tulajdonság előnyeinek és hátrányainak ismerete. Ezek alapján tudjuk az első 

lépést megtenni a “választott varróanyag” irányába.



táblázat Varróanyagok felszívódás szerinti osztályozása

FELSZÍVÓDOK NEM-FELSZÍVÓDÓK

ELŐNY

a szervezet lebontja 
-nem marad idegen anyag 

/idegen test reakció/

HÁTRÁNY

-a sebösszetartás ideje -marad idegen anyag
-varratbevágás
-varratkilökődés

Ezek alapján a felszívódó és a nem felszívódó varrat közti választásnál a felszívódás 

előnyeit kiegyensúlyozza a másik állandó sebösszehúzó képessége. Felszívódó varrat 

választásakor figyelembe kel! venni a sebösszetartó idői és a sző', etgyógyalás idejét. 

Ugyancsak fontos és még nem teljesen tisztázott annak eldöntése, hogy mi a szervezet 

számára kevésbé megterhelő: a felszívódáskor keletkező szöveti reakció vagy a nem

felszívódók esetében kialakulható idegentest reakció, granulóma./32./

A második paraméter szerinti osztályozás esetén:

II. táblázat Varróanyagok szerkezet szerinti osztályozása

MONOFIL FONAL SODROTT FONAL

ELŐNY

-sima felület 
-kis súrlódás 
-kisebb ellenállás 
-kisebb szövettrauma 
-nincs baktériumtenyészet 
-nincs kapillaritás

-erősség
-puha és rugalmas 
-könnyű kezelhetőség

HÁTRÁNY

-kezelhetőség és csomózás 
-vég/csomó elrejtés

-baktériumáén vészetek
-kapillaritás
-megnyúlás
-szövettrauma
-szövetrongálás
-bevágás, fürcszclés

Bár az “ideális” fonal egyik alapkritériuma a monofii tulajdonság, ugyanakkor a 

sodrott fonalak is rendelkeznek bizonyos előnyökkel, különösen a kezelhetőség terén.



A monofii fonalak hajlamosabbak a merevségre, mint a sodrottak, ezért 

csomózásuknál körültekintőbben kell eljárni./21./. A sodrott fonalak felszíni érdességük miatt 

nagyobb szövetsérülést okoznak. A legfontosabb hátrányuk azonban az, hogy a sodrott 

felépítés eredményeképpen apró üregek, szövetközök jöhetnek létre, otthont adva a bakteriális 

sejteknek./39./. A fertőzést még tovább súlyosbíthatja a sodrott fonalak hajszálcsöves jellege, 

mivel az infekció a fonalszálon tovább terjedhet./1./

A harmadik paraméter szerinti osztályozás alapján:

III. táblázat Varróanyagok alapanyag szerinti osztályozása

TERMÉSZETES ANYAGOK SZINTETIKUS ANYAGOK

ELŐNY

-kezelhetőség
-csomózás
-gazdaságos

-hasonlít a természetes 
anyagokra
-hidrolízises felszívódás 
-kiszámítható felszívódás 
-erősség

HÁTRÁNY

-enzimatikus felszívódás 
-szövetreakciók 
-kiszámíthatatlan felszívódás

-monofílek kezelhetősége

A természetes anyagok gazdaságossága, könnyű kezelhetősége utóbbi időben 

jelentősen veszített fontosságából, ugyanis az új, olcsóbb technológiák és szintetikus anyagok 

behozni látszanak ezen előnyöket. Egyik legnagyobb előnyük a szintetikus anyagoknak a 

felszívódás területén jelentkezik, ugyanis ezek a természetes anyagok erős reakcióval járó 

enzimatikus felszívódása helyett hidrolízises, minimális reakcióval járó módon, szívódnak fel. 

Másik előnyük, hogy a szintetikus anyagok sokkal erősebbek ugyanolyan vastagságú 

természetes megfelelőjüknél.

A felszívódó fonalak esetében két nagyon fontos és a köztudatban néha összekeveredő 

fogalmat kell tisztáznunk. Ezek: a szakítószilárdság, illetve a felszívódás.

A szakitószilárdság, pontosabban szakítószilárdság megtartás, arra az erőnagyságra 

vonatkozik, amit a varróanyag az adott implantációs idő függvényében megőrzött. Ez az 

eredeti erősség százalékában vagy napokban mérhető. A szakítószilárdság elvesztése, amit a



sebösszetartás időtartamára vonatkoztatnak, megtörténhet a fonaltömeg elvesztésének látható 

jele nélkül is.

A felszívódás az anyag napokban mért szövetben való eltűnésének ideje. Előfordul, 

hogy a sebben van fonal, a szakítószilárdság mégis a nullával egyenlő. A szakítószilárdság 

megszűnte után kívánatos lenne minél hamarabb felszívódni a fonalnak, ezáltal a káros 

szöveti reakciók ideje mérséklődne. “Ideális” esetben a szakítószilárdság megszűnte után a 

felszívódás azonnali kellene,hogy legyen.

A felszívódási idő függvényében három kategóriát említünk meg, mely kategóriák 

főleg az utóbbi időben, új, ezen “klasszikus “csoportok között elhelyezkedő fonalak 

megjelenése miatt kissé elmosódni látszanak. Ezen kategóriák nagy megközelítéssel a 

következők:

-rövid felszívódási idejű fonalak, 40-60 napos felszívódással 7-15 napos 

szakítószilárdsággal.

-közepes felszívódási idejű fonalak. 60-120 napos felszívódással 7-45 napos 
szakítószilárdsággal

-hosszú felszívódási idejű fonalak, 120 nap feletti felszívódási idővel és 50 nap feletti 

szakítószilárdsággal.

A sebészi varróanyagokról beszélve nem hagyhatjuk említés nélkül a varratméreteket. 

A varratméretek legtöbbször holmi misztikus 4/0-ás vagy ehhez hasonló érthetetlen jelölést 

jelentenek, melyekben való eligazodás még a legtöbb, naponta fonalakat használó 

egészségügyi dolgozónak is gondot okoz. A varratmérctek szabványosításába és két 

különböző nemzetközileg is elfogadott mértékrendszert, használunk. Mindkettő más 

terminológiát de azonos mértékegységet használ./30./

Az elterjedtebb a brit méret melyet az Amerikai Gyógyszerkönyv rögzít és jelölése 

USP, azaz (United States Pharmacopeia). Ebben a legvékonyabb fonal a 1 1/0-ás, ami 

megfelel a 0,010-0,019 mm-es átmérőjű fonalnak. Vastagodva a fonalak számozása: 10/0,

9/0,.... 4/0,.... 1/0, 0, 1 , .....5, és a legvastagabb a 6-os méretű fonal, ami megfelel az 1,00-1,09

mm átmérőjű fonalnak.

A kevésbé elterjedt, a metrikus méret, amit az Európai Gyógyszerkönyv rögzít. Ennek 

esetében a legvékonyabb, 0,010-0,019 mm átmérőjű fonal, ami USP szerint 11/0-ás a

metrikus méret szerint 0,1-es. Vastagodva ezek 0,2, 0,3 , 0,4 , 0,9 , 1, 2 , 9 , és a

legvastagabb a 10-cs metrikus, ami megfelel a 6 USP -nck, azaz egy 1,00-1,09 mm átmérőjű 

fonalat jelöl.



A varratok vastagságának ismerete fontos ugyanis szabály a fonalak használatában, 

hogy mindig a még megfelelő szövetösszetartást biztosító legvékonyabb fonalat kell, hogy 

használjuk. Ennek oka. hogy csupán egy “számmal” vastagabb fonal tömegkülönbsége akár 

50% is lehet, ami egyáltalán nem elhanyagolható tény a szövetreakciók szempontjából. 

Érdekességképpen a 10/Ü-ás és 1 1/0-ás fonalak között több mint 60 % tömegkiilönbség van 

ami egyáltalán nem elhanyagolható a mikrosebészetben vagy a szemészetben

A sebészeti varróanyagokról szólva nem hagyhatjuk figyelmen kivül a varrótűket sem. 

A sebészi fonalhoz kapcsolt tű nem játszik szerepet a sebgyógyulásban, de nem megfelelő 

megválasztása meghosszabbíthatja, nehezebbé teheti a sebészeti eljárást és roncsolhatja a 

varrott szöveteket.

A varrótűk tanulmányozása, így bemutatása sem volt célunk, ezért ezekre nem is 

térünk ki. Azt azonban tudnunk kell, hogy számtalan, szinte minden szövetre és eljárásra 

különböző alakú, keresztmetszetű és méretű tű létezik. Manapság a tű-fonal komplexum 

egységes egészet alkotó, atraumatikus. steril csomagolású cpvsóp melv többnyire 

gammasugárzással sterilizált lejárati idővel ellátva.



I. 3. ISMERETEINK FELMÉRÉSE A SEBÉSZI VARRÓANYAGOK 

TEKINTETÉBEN

A sebészi varróanyagokkal kapcsolatos ismeretfelmérésünk célja az volt. hogy egy 

átfogó, lehetőleg objektív alapokon nyugvó információhoz jussunk. Mivel Magyarországon 

az orvos és szakorvos képzésben tudomásunk szerint a sebészi varróanyagokkal nem. vagy 

csak nagyon érintőlegesen foglalkoznak, semmilyen szóbeli, vagy írásos számonkérésnek 

tárgyát nem képezi. Ennek ellenére a mindennapokban választás és döntés előtt áll, minden 

sebészettel foglalkozó dolgozó. Kíváncsiak voltunk, hogy a meglehetősen negatív képet 

prognosztizáló különböző vélemények, vagy inkább ezek ellenkezője, állja meg helyét.

Felmérésünket a fentebb részletezett negatív visszahatás, vagy elzárkózás kivédése 

érdekében névtelenül állítottuk össze, csupán egy, a foglalkozási kör tág megjelölése 

irányíthatott az eredmények csoportosításánál.

Felmérésünknek két része volt, az első egy szubjektív, véleménykutató jellegű, ahol a 

kérdezett a saját ismeretszintjének véleményezését, ismereteinek forrását, a számára 

gyakorlatban elérhető varróanyagokat és az ezeknek tulajdonított fontosságot véleményezte, 

előre megadott öt-öt válaszból .

A felmérés második, tudásszint felmérő része, egy amerikai mintára felépített MCQ 

/multi choice questionnaire/ teszt volt. A kérdések összeállításánál több szempontot vettünk 

figyelembe. Ilyenek: a kérdések a sebészi varróanyagok problematikáját lehetőség szerint 

felöleljék, tartalmazzanak könnyebb, történelmi, szinte általános műveltség számba menő 

kérdéseket és legyenek nehéz csak tényleg alapos tudással rendelkezők számára 

megválaszolható kérdések is.

A kiválasztott tesztforma, mely esetében a megadott válaszokat minősíteni kell egy 

igaz vagy hamis jelöléssel, illetve a bizonytalan esetekben a minősítés javasolt elhagyása 

mind olyan objektivizáló faktorok, melyek kizárták a találgató, találomra totózók 

sikerességét. Ez a tesztforma jelenleg a legtöbb amerikai és nemzetközi szakvizsga esetében 

elfogadott teszt. A tesztben jelentős szerepet hagytunk a gyakorlati tudás érvényesülésének, 

ugyanis az utolsó átfogó kérdésünk korrekt megválaszolásával jelentős pontszámra tehetett 

szert az is, aki csupáncsak tudja, hogy mivel dolgozik, de azon kívül semmit nem tud a 

sebészi varrófonalakról.

Az elérhető maximális pontszám 177, a lehető legkevesebb -177. Eredményeinket 

szándékosan nem csoportosítottuk osztályok, intézmények szerint, az így esetleg 

félremagyarázható különbségek és minősítések elkerülése végett.



A felmérésben részt vett három földrajzilag egymástól is távol eső 

különböző sebészeti osztályainak dolgozói. Az intézmények szándékosan nem a 

legleterheltebb, leghanyagoltabb, hátrányosabb helyzetű intézmények 

intézmény kiemelkedő színvonalú oktató kórház, egyetemi központ, illetve országos 

intézmény volt.

Az eredmények a 

hasonlóak voltak. Ezért a

)1 és azokon bel 

í ezek szerint nei

-ól föggetl 

nbséget.

Az első rész szubjektív véleményeit tükröző eredmények a következők voltak:

A saját ismereteit a varróanyagokról gyengének és nagyon gyengének a műtősnők 

20 %, az egyetemisták 70 %, a szakvizsgára készülő orvosok 50 % és a szakorvosok 50 % 

tartotta. A fennmaradó rész a szakorvosok, a szakvizsgára készülők és a 

közepesnek minősítették ismereteiket, csupán a műtősnők 50 % 

ismereteit.

Az ismereteit csoportoktól függetlenül, szinte mindenki “ innen-onnan ” szerezte be. A 

második leggyakrabban idézett ismeretszerzési forrás a kollégák megkérdezése volt.

A tudatos információ-beszerzési szándék meg volt szinte minden csoport minden 

tagjában és a lehetőségek a kollégák megkérdezésével illetve prospektusokban való 

utánanézéssel ki is merültek.

A reálisan hozzáférhető varróanyagok száma az egyetemisták számára érthető módon 

nem értékelhető. A műtősnők 25 %-a szerint túl sok van, 50 % teljes mértékben elégedett és 

25 %-különböző okok miatt elégedetlen a hozzáférhető fonalak számával.

Ugyanezen kérdésre adott válaszok a szakvizsgára készülő orvosok és szakorvosok 

részéről az alábbi százalékos megoszlást mutatták: a szakvizsgára készülő orvosok majdnem 

90 % elégedetlen a számára hozzáférhető fonalakkal, míg a szakorvosok mintegy 66 % tartja 

különböző okokból kifolyólag elégtelennek a számára hozzáférd

A sebészi varróanyagok problémájának tulajdonított for 

50 % bizonyult, az egyetemisták és szakvizsgára készülők mintegy 85 c 

szakorvosok mintegy 70 %-a.

Az MCQ tesztre adott válaszok aprólékos részlcte/j 

átlagosan és a két szélsőértéket feltüntetve az alábbiak voltak:
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l.ábra MCQ tesztek eredményei a varróanyagokkal kapcsolatos ismeretek 

tekintetében. A-egyetemista, B-műtősnő, C-szakvizsgázó, D-szakorvos

IV. táblázat: A vizsgált csoportok által elért pontszámok

Minimum pontszám Maximum pontszám Átlag

Egyetemista 9 48 26

Műtősnő 25 56 46

Szakvizsgára készülő 23 102 63

Szakorvos 25 96 54

A kapott eredmények egyértelműen bizonyították, hogy jelentős hiányosságok vannak 

a sebészi varróanyagok ismerete terén. A legtöbb megkérdezett részéről igény van ismeretei 

fejlesztésére, de a hozzáférhető információ hiánya, a szervezett oktatás hiányossága miatt ezt 

teljesíteni nem tudja. Számunkra ezen eredmények még egyszer alátámasztották azon 

elképzelésünket, hogy e területen helye van a vizsgálatoknak, ismereteink kibővítésének és 

objektív alapokra helyezésének, hogy egyre inkább az objektivitás, a vizsgálatokon alapuló 

tudás és tények szolgálják az alapot egy sebészi varróanyag kiválasztásakor.



II. VIZSGÁLATAINK GÉLJA

II. 1. ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEK

A harmadik évezred küszöbén, az operáló sebész anyagszükséglete tekintetében 

változatlanul az örökös problémával találja szembe magát- milyen anyagot miiven 

eszközöket használjon A bőség sok esetben nem megkönnyíti, hanem megnehezíti a 

választását. Vonatkozik ez a mindennap, minden beavatkozásnál használt sebészi 

varrófonalakra is. A felhasználó tudásszintje, a rendelkezésére álló információs adathalmaz, a 

beszerzés objektív anyagi feltételei határozzák meg, hogy végül is milyen anyaggal lesz a 

beteg sebe összevarrva, szövetei egyeztetve. Sajnálatos módon tapasztalatunk és felméréseink 

azt mutatták, hogy komoly hiányosságok lelhetők fel tudásszintűnkben. A hiányosságok egyik 

fő oka az elérhető objektív publikációk, tudományos közlemények, kutatások elenyésző 

száma, a szervezett oktatás hiányossága e területen. Sok hit, tévhit, féligazság határozza meg 

még ma is a választásainkat. Kísérletsorozatunkkal ezt a hézagot szerettük volna részben 

pótolni, objektív, kísérletes módszerekkel vizsgálva és összehasonlítva különböző 

varróanyagokat, varróanyag csoportokat, vizsgálva részben ezek, részben a szervezet 

viselkedését. A kapott eredmények, a varróanyagok tulajdonságainak változása, az általuk 

kiváltott szöveti reakciók elemzésével szerettünk volna néhány kérdésünkre választ kapni. 

Ugyanakkor kíváncsiak voltunk, hogy mennyiben egyeznek meg eredményeink a gyártó

forgalmazó cégek önmaguk termékeit kissé szubjektív, pozitív fényben feltüntető 

ismeretterjesztő leírásaival. Célunk az általánostól kiindulva a specifikus felhasználási 

lehetőségek felé haladva objektív eredményekkel alátámasztva megerősíteni, illetve 

megcáfolni egyes felhasználói szokásokat, egyes eddig biztosnak elfogadott, de valójában 

nem ellenőrzött javallatokat.

II. 2. RÉSZLETES CÉLKITŰZÉSEK

Első, átfogó vizsgálatunk célja a ma elfogadottan leggyakrabban használt három 

varróanyag csoport két-két képviselőjének vizsgálata volt in vitro és in vivo kísérletes 

körülmények között. A vizsgált három csoport a nem felszívódó, a felszívódó sodrott és a 

felszívódó monofil, voltak. A két-két különböző gyártótól származó és különböző alapanyagú 

fonal vizsgálatáról külön-külön és különböző tulajdonságokra kihegyezett in vitro vagy in 

vivo kísérletek a nemzetközi irodalomban megjelentek,/! 5, 24, 31,33, 35./de mi egy



összefogó, több paramétert figyelembe vevő kísérletsorozat kapcsán a következő kérdésekre 

szerettünk volna választ kapni:

- a vizsgált fonalak csoporton belül, illetve csoportok között rendelkeznek-e 

számottevő fizikális tnlajdonságbeli különbséggel?

hogyan változnak e fizikális tulajdonságok, teljesen különböző karakterisztikájú 

szövetekben, az expozíciós idő függvényében?

- összefüggés van-e a fonal milyensége és a különböző szövetekben kiváltott szöveti 

reakciók jellege között?

- a kísérletesen bizonyítható tulajdonságok megegyeznek-e a gyártók-forgalmazók 

által reklámozottakkal?

Következő célkitűzésünk egy szükebb terület vizsgálata volt. Második kísérletsorozatunk a 

gasztrointesztinális sebészetben manapság már elfogadottan az egyik leggyakrabban használt 

varratcsoport két tagját vizsgálta és hasonlította össze./4./ Ezen kísérlet a következő 

kérdésekre kereste a választ:

megfelelnek-e a közepes felszívódási ideiíí fonalak a gasztrointesztinális 

sebészetben mechanikai szilárdság és a kiváltott szöveti reakciók alapján?

- két azonos csoportba tartozó, azonos tulajdonságokkal reklámozott, két különböző 

alapanyagú fonal fizikális tulajdonságai és az általa kiváltott szöveti reakciók, 

illetve a szöveti gyógyulás között van e jelentős különbség?

Harmadik kísérletsorozatunk célkitűzése a „legfiatalabb” varróanyag csoport, a monofil, 

hosszú felszívódási idejű varróanyagok egy speciális területen való felhasználhatóságának 

vizsgálata volt. A baleseti sebészet, ortopédia, kézsebészet területének egyik legkritikusabb 

területe a flexor inak varrata. Az itt alkalmazott technikáknak és varróanyagoknak különös 

követelményeknek kell megfelelmük./29, 19./. A különböző technikák és a nekik megfelelő 

fonalak vizsgálatakor a következő kérdésekre kerestük a válaszokat:

az íngyógyuláshoz szükséges összetartás biztosítására megfelelnek-e a manapság 

használt varrattechnikák, vagy szükséges változtatni több évtizedes 

szemléletünkön?

rendclkeznek-e a hosszú felszívódási idejű monofil varróanyagok kellő mechanikai 

tulajdonságokkal a hajlító inak helyreállításához?

a fonal „abszolút” szakítószilárdsága, erőssége, vastagsága, vagy inkább a módszer 

a meghatározó?

van e számottevő különbség két azonos csoportba tartozó, különböző gyártótól 

származó, különböző alapanyagú felszívódó monofil varróanyag között'.'’
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III. FELSZÍVÓDÓ ÉS FEL NEM SZÍVÓDÓ VARRÓANYAGOK IN VITRO ÉS IN 

VIVO ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA

III. 1. BEVEZETÉS

“ Egy sebészeti varrófonal előállításánál elkövetett hibák a gyártót terhelik, de az ezen 

anyagok használatából származó orvosi hibák és betegnek okozott károk a használó orvos 

felelősségét képezik.”/38./

/Clifford C. Snyder, az Amerikai Plasztikai Sebészeti Társaság Elnöke/

Előző felméréseink eredményeit alapul véve, és áttekintve a számunkra elérhető 

magyar cs idegen nyelvű szakirodalmat, felhatalmazva éreztük magunkat egy átfogó 

kísérletsorozat megtervezésére és kivitelezésére.

Az “ideális” varróanyag keresése hosszú idők óta folyamatban van. A technika és 

technológiák fejlődésével mind újabb és jobbnak hitt varróanyagok jelentek meg. Több 

nemzetközi dolgozat foglalkozik a sebészi varróanyagok tulajdonságainak és az élő 

szövetekre gyakorolt hatásuk vizsgálatával. Néhány ezen dolgozatok közül, vitathatatlan 

érdemekkel rendelkezik de több, mint 30-40 évvel korábban íródott, mely idő alatt több új 

varróanyag látott napvilágot./lO, 31, 32, 33, 36./ Néhány a dolgozatok közül, csupán egy 

varróanyaggal foglalkozik. /3, 24./ Más dolgozatok csupán egy tulajdonságát vizsgálják a 

varróanyagoknak, mint rugalmasság, szakítószilárdság ,átmérő és csomótartó tulajdonság./2, 

21, 23./. Néhány különleges tulajdonságot is vizsgáltak, mint a tumor sejtek tapadását a 

varróanyagokhoz,/43./ vagy vírusos fertőzések varróanyagokkal való átviteli lehetőségét./8./. 

A varróanyagok és a fertőzések viszonyát is tanulmányozták./1./. Több dolgozat foglalkozik a 

varróanyagok egy bizonyos szövetben való viselkedésével, pl. idegszövetben,/6./ 

inszövetben,/29./ humán emésztőnedvekben,/41./, bőrben./28./. Van néhány dolgozat, mely 

egy bizonyos szükebb csoport vizsgálatával, foglalkozik, mint pl. felszívódok,/4./ nem 

felszívódók, mások csak mechanikai tulajdonságok vizsgálatával,/'2, 21./ vagy egy anyag egy 

szövetben okozott szövettani reakciójával./37./

A sebészi varrófonalak csoportonkénti felosztását előző fejezetünkben részleteztük, a 

várható előnyökkel és hátrányokkal. A négy leggyakrabban használt, legnagyobb 

fontosságnak örvendő varróanyag csoport:



-nem-fclszívódó monofii

-nem-felszívódó multifilamentum 

-felszívódó monofii 

-felszívódó multifilamentum

Az olyan hagyományos, természetes alapanyagú varróanyagok mint pl a selyem len, 

manapság már szinte csak sporadikusan használtak.

Több tudományos kísérlet, és egyre több hivatalos fórumban megjelent publikáció 

szögezi le a nem-felszívódó, sodrott anyagok fokozott szöveti reakciót kiváltó hajlamát, ezért 

úgy döntöttünk, hogy e csoportokat nem vesszük be vizsgálatunkba./32, 37./

A megmaradt három csoport mindenikét a két legismertebb és leghasználtabb anyaga 

képviselte.

II. 2. A KÍSÉRLET CÉLJA

Kísérletünk célja az volt, hogy egy átfogó vizsgálat keretében in vitro és in vivo 

körülmények között tanulmányozzuk e főbb sebészi varróanyagokat. A több paramétert 

figyelembe vevő kísérletsorozat kapcsán a következő kérdésekre szerettünk volna választ 

kapni:

-a vizsgált fonalak csoporton belül, illetve csoportok között rendelkeznek-e 

számottevő fizikális tulajdonságbeli különbséggel?

-hogyan változnak e fizikális tulajdonságok teljesen különböző karakterisztikájú 

szövetekben, az expozíciós idő függvényében?

-összefüggés van-e a fonal milyensége és a különböző szövetekben kiváltott reakciók 

jellege között?

-a kísérletesen bizonyítható tulajdonságok megegyeznek-e a gyártók-forgalmazók által 

reklámozottakkal?

III. 3. A KÍSÉRLET ANYAGA

A vizsgált varróanyagok a nylon és a polipropiléné /Prolcne/, voltak a nem-felszívódó 

monofilck csoportjából, a polyglactin 910, / Vicryl / és a poliglikolsav, / Dexon/, a felszívódó 

multifilamentumok, valamint a polygliconát /Maxon/ és a polydioxanone /l’DS 11./ a 

felszívódó monofilek családjából.



Mindegyik varróanyagból az 5/0-ás vastagságot teszteltük. A varróanyagok in vitro fizikális 

tesztelését a külön c célra gyártott elektronikus vezérlésű, grafikus és digitális kijelzést 

biztosító készülékkel vizsgáltuk a pécsi Polák Mihály Főiskola Szakítószilárdsági Tanszékén. 

Az állatkísérleteket a tokiói Shown Medical University Plasztikai Sebészeti Osztályának 

kísérleti laboratóriumaiban és a pécsi Kísérletes Sebészeti Intézetben végeztük. A kísérletben 

használt állatok, 144 fatal hím Whistar patkány volt. mindenik 300-450 g súlyban A kísérleti 

állatok ugyanattól a szállítótól származtak, tartásuk, táplálásuk és a sebészi beavatkozások 

illetve feláldozásuk kapcsán alkalmazott módszerek a Nemzetközi Állatkísérleti Normáknak 

megfelelően történtek.

A szövettani vizsgálatokat részben a tokiói Showa Orvosi Egyetem Hisztológiai 

laboratóriumában, részben a BAZ Megyei Kórház Hisztopathológiai Osztályán végeztük.

III. 4. A KÍSÉRLET MÓDSZEREI

Minden kísérleti állatot azonos módon operáltunk. Az anesztéziát intramuszkuláris 

pcntobarbitállal /Nembutal Sodium/ 0, 1 ml/ 100 g testsúly, végeztük. A beavatkozásokat 

steril műtői körülmények között végeztük. Minden állat dorzális perivertebrális régióját 

leborotváltuk egy 9X 3 cm-es területen és a ventrális hasfalon egy 1 X 1 cm-es területen. A 

bőr fertőtlenítésére polividon jodidot használtunk. Egy dorzális hosszanti, mintegy 9 cm 

hosszú bőrmetszés után mintegy 15 cm hosszú varróanyag mintát helyeztünk el az állat 

szubkután szövetébe. A bőrsebet az implantált anyaggal megegyező fonallal szuturáztuk, egy 

rétegben, mintegy 4-5 mm-enként. Ezt követően egy minimál médián laparatómiával egy 

újabb 15 cm-es varróanyag darabot, helyeztünk el a peritoneális üregben. A behelyezett 

anyaggal megegyező varróanyaggal, egy-két öltéssel bezártuk a minilaparatómia helyét. Mind 

a hat tesztelt varróanyag mindegyikét 24-24 állatba implantáltuk. A beültetés után az állatokat 

randomizáltuk, és az egyfajta varróanyagot képviselő alcsoportból találomra az 1,2, 3, 4, 5, 6, 

7, és 8 héten hármat-hármat feláldoztunk. A kísérleti állatok leölését az altatáshoz használatos 

anyag túladagolásával értük el. A dorzális heget megvizsgáltuk hipertrófiás heg, inflammáció, 

infekció, valamint a varróanyag jelenléte vagy hiánya tekintetében. A dorzális bőrt egy 

blokkban kipreparáltuk egy 9X4 cm-cs területen, mely terület közepén a hosszanti tengelynek 

megfelelően haladt a szuturázott hegvonalunk. Ebből 4 darab 1 , 5 X 4  cm nagyságú csíkot 

vágtunk, közepén a hegvonallal. A 4 csíkból 3-at mechanikai tesztelésnek vetettünk alá a 

negyediket szövettani vizsgálat céljából előkészítettük.
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Mechaniakai tesztek 
Szövettani vizsgálatok

2.ábra Sem atikus ábra egy fonal egy sorozatának időbeni m egosztásáról
Mind a hat vizsgált fonal esetében 3-3 hasonló csoportot vizsgáltunk,összesen 
144 patkánnyal
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A szubkután szövetbe beültetett fonalból mintegy 10-13 cm-es szakaszt egészében kinyertünk 

mechanikai tesztelések céljából, a bennmaradt 2-5 cm-es szakaszt a környező szövetekkel 

együtt kimetszve szövettani vizsgálatra készítettük elő. A mechanikai tesztelésre váró 

anyagokat illetve szöveteket fiziológiás oldatban tároltuk a tesztelésig, a szövettani vizsgálatra 

váró mintákat 10 %-s pufferolt formaldehid oldatban fixáltuk.

A varróanyagok mechanikai tesztelésére az előzőekben említett készüléket használtuk 

egy állandó 0,5 cm/perc húzási sebesség mellett. A szakítószilárdságot minden esetben egy 2 

cm összhosszúságú kacson vizsgáltuk, egy minden esetben biztosan tartó, négy féiesomós 

rögzítéssel. Minden varróanyag, minden implantációs időben 3-3 szakítási tesztnek volt 

kitéve. A kapott eredményekből átlagot számoltunk. Hasonló módon minden egyes 

varróanyag esetében ugyanezeket a vizsgálatokat elvégeztük három-három új, nem implantált 

fonalmintával is az eredeti referencia értékek meghatározása végett. Ezeket a méréseket 0 

napos méréseknek neveztük el. A fonalátméröt mikroszkóppal és mikrométerrel is 

meghatároztuk. /30./

készítettünk, majd Haematoxilin-Eozin, Masson, Vimentin illetve Lysosim festéssel festettük. 

A szövettani értékelést a Sewell féle klasszikus séma szerint végeztük./36./. A varróanyag 

körüli reaktív zóna átmérőjének mérése, a fibrózisos tok vastagságának mérése, majd a fonal 

körüli reaktív területből 3-3 találomra kiválasztott ponton a megtalálható sejtek számának és 

fajtájának meghatározása történt. A vizsgált sejtek a mononukleáris fagociták, a neutrofil 

granulociták, az eozinofil granulociták, a limfociták, a fibroblasztok és az óriássejtek voltak. 

A sejtek egy immerziós látótér mezejében levő számukhoz, egy, a gyulladásban betöltött 

szerepüknek és fontosságuknak megfelelő súlyozó faktort kaptak szorzóként. Ez a súlyozó 

faktor a tapasztalat alapján meghatározott érték, melyet először Sewell használt, majd ezt 

követően egyetemesen elfogadottá vált a szöveti reakció nagyságának meghatározásában. 

Ugyanígy a reaktív terület fonalhoz viszonyított átmérője és az egységnyi területen levő 

összes gyulladásos sejt száma is szorzókkal elláttuk és az egy fonalra egy szövetben egy adott 

expozíciós időre vonatkozó számokat összeadtuk. így egy olyan számot kaptunk, mely 

alkalmas az egymáshoz való viszonyításra a különböző minták esetében. Minden egyes 

szövettani minta esetében egy előre nyomtatott munkalap került kitöltésre, melynek adataiból 

később komplex szövettani értékelések lehetségesek.
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3.ábra Szuturázott pakánybőr szakítószilárdság tesztelése

A szuturázott bőrcsíkokat lassan, állandó sebességgel húztuk az 

mértékének grafikus és digitális regisztrálása mellett.

4.ábra Szuturázott bőrcsík szakadásának fázisai



III. 5. EREDMÉNYEK

A vizsgált fonalak átmérőjének meghatározása mikrométerrel, illetve mikroszkópos 

okulárméréssel történt. Ezen mérések eredményei:

V.táblázat A vizsgált 5/0-s varróanyagok átmérője mm-ben

NYLON PROLENE VICRYL DEXON PDS II. MAXON

Mikrométer 0,15 0,20 0,20 0,15 0,15 0,20

Mikroszkóp 0,16 0,18 0,18 0,17 0,15 0,20

A még nem implantált azaz 0 napos varróanyagok szakítási szilárdságának tesztelése a 

következő átlag eredményeket adta:

VLtáblázat Nem implantált 5/0-s varróanyagok szakítószilárdsága Newtonban

NYLON PROLENE DEXON VICRYL MAXON PDS II.
Szakító
szilárdság

16,12 N 13,56 N 20,57 N 18,49 N 26,60 N 17,10 N

5.ábra 0 napos anyagok 
szakítószilárdsága



A szubkutiszba beültetett különböző varróanyagok szakítószilárdságának időben való 

változását a következő táblázat mutatja.
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VII. táblázat A szubkutiszba beültetett varróanyagok szakítószilárdsága Newton-ban

7 hét 8 hét
NYLON 
PROLENE 

ÉÍEXON 
VICRYL 
MAXON 
PDS II.

16,63 N 
13,40 N 
17,85 N 
19,47 N 
18,71 N 
13,39 N

15,93 N 
14,02 N 
12,ION 
16,68 N 
16,46 N 
13,38 N

14,14 N 
12,98 N 
5,90 N 

10,54 N 
13,44 N 
10,37 N

14,56 N 
13,11 N

_0______
7,35 N 

10,90 N 
9,80 N

15,29 N 
13,44 N

_0______
4,01 N 
9,73 N 
8,77 N

16,95 N 
13,04 N

_0______
0______

4,11 N 
7,06 N

14,14 N I 14,02 N 
13,32 Ni 13,51 N 
0 0 
0 0 
0 0 

5,04 N 2,35 N

Ugyanezen adatok grafikus ábrázolása során az alábbi képet kapjuk:

NYLON ^ — PROLENE
DEXON — — VICRYL

— MAXON_______ PDS II.

í.ábra Szakítószilárdság csökkenése a szubkutiszban
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A peritoneális térbe beültetett különböző varróanyagok szakítószilárdságának időben 
való változását a következő táblázatban láthatjuk:

VlII.táblázat A peritoneumba beültetett varróanyagok szakítószilárdsága Newton-ban

NYLON
PROLENE
DEXON
VICRYL
MAXON
PDS II.

15,12 N 
13,90 N 
16,20 N 
18,93 N 
19,70 N 
17,09 N

14,71 N 
13,52 N 
12,40 N 
15,12 N 
18,11 N 
16,00 N

16,80 N 
13,96 N 
3,30 N 

12,40 N
13.73 N
13.73 N

15,04 N 
13,25 N

_0_____
8,00 N 
8,47 N 

12,ION

15,23 N 
13,85 N

jO______
3,61 N 
5,27 N 

11,76 N

15,88 N 
13,61 N
0______
0______

4,98 N 
11,76 N

15,88 N 
12,64 N

_0______
_0______

3.34 N
7.35 N

15,67 N 
13,ION
0______
0______

J3_______
3,01 N

Ugyanezen adatok grafikusan ábrázolva az alábbi képet adják:

— NYLON ------PROLENE DEXON
—  VICRYL — MAXON — PDS II.

7.ábra Szakítószilárdság csökkenése a peritoneumban
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A szuturázott és mechanikailag tesztelt bőrcsíkok szakítószilárdságát a következő 

táblázatban foglaltuk össze:

IX, táblázat Szuturázott bőrcsíkok szakítószilárdsága Newtonban

7,12 N 23,27 N
16,86 N 23,27 N
11,12 N 39,65 N
23,47 N 39,03 N
19,82 N 37,00 N
12,86 N 36,20 N

A táblázatban szereplő vonalak azt jelentik, hogy azokban az esetekben már nem a

hegvonalban jött létre a szövetdarab szakadása, hanem az épben, legtöbbször a befogás 

helyén.

NYLON PROLENE DEXON VICRYL MAXON PDSII.

8.ábra Bőrcsikok szakítószilárdsága



r
A szubkutiszba helyezett fonalak szakítószilárdságának összehasonlító grafikus 

ábrázolása a következő:
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NYLON PROLENE DEXON VICRYL MAXON PDSII. 

9.ábra Szakítószilárdságok átíageredményei a szubkutiszban

■  0 napos
■  1 hetes
■  2 hetes
■  3hetes
□  4 hetes
■  5 hetes
■  6 hetes
□  7 hetes
□  8 hetes

A szubkutiszba implantált varróanyagok viselkedése kisebb-nagyobb eltérésekkel a 

várakozásnak megfelelt. A nem felszívódó anyagok értékeiket nem változtatták meg az idő 

elteltével. A sodrott felszívódó fonalak esetében jól látható a harmadik héten jelentkező 

jelentős szakítószilárdság-vesztés, főleg a DEXON esetében, mely a negyedik héttől teljesen 

megszűnik. A VICRYL szakítószilárdsága is csökken, de a DEXON szakítószilárdságának 

megszűnte után még két héttel is jól mérhető. A monofil felszívódó anyagok esetében a 

szakítószilárdság a MAXON esetében a hetedik héten teljesen eltűnik, míg a PDS a nyolcadik 

héten is rendelkezik kisfokú szakítószilárdsággal.
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A peritoneális térbe beültetett varróanyagok esetében érdekességként említhetjük meg 

a sodrott fonalak gyors, a szubkutiszénál erőteljesebb szakítószilárdság vesztését, míg a 

monofilok lassabban veszítették el szakítószilárdságukat, mint a szubkutiszban Itt is látható a 

VICRYL, DEXON-hoz és a PDS II MAXON-hoz viszonyított, időben való iobb 

szakítószilárdság-tartása

Ezen megállapítások jobb ábrázolása végett az alábbi összehasonlító grafikonokat készítettük:

NYLON PROLENE DEXON VICRYL MAXON PDS II.

Qünapos
■  1 hetes
■  2 hetes
■  3 hetes
□  4 hetes
■  5 hetes
■  óhetes
□  7 hetes 
Q 8 hetes

lO.ábra Szakítószilárdság átlageredményei a peritoneumban a nemfelszívódók 
állandóságával és a felszívódok különböző szakítószilárdság csökkenésével



A két-két azonos csoportba tartozó sodrott szerkezetű, közepes felszívódási idejű 

DEXON és VICRYL, valamint a MAXON és PDS II. szakítószilárdságait 

szövetféleségekként összehasonlítva és az eredményt grafikusan ábrázolva, az alábbi 

grafikonokat kaptuk:
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0 hét 1 hét 2 hét 3 hét 4 hét 5 hét 6 hét 7 hét 8 hét

MAXON Subcutisban MAXON Peritoneumban
PDS II. Subcutisban_______ PDS II. Peritoneumban

1 l.ábra Felszívódó sodrott fonalak szakítószilárdság csökkenése 
a Dexon korábbi értékcsökkenésével

0 hét 1 hét 2 hét 3 hét 4 hét 5 hét 6 hét 7 hét 8 hét

DEXON Subcutisban DEXON Peritoneumban
VICRYL Subcutisban_______ VICRYL Peritoneumban |

12.ábra Felszívódó monofii fonalak szakítószilárdság csökkenése



SZÖVETTANI KIÉRTÉKELÉS

A szövettani kiértékelések eredménye, részletezés nélkül, csupán a különböző fonalak 

különböző szövetekben, különböző implantációs időkben kapott Sewell szerinti /36 / objektív 

értéke az alábbi:

A közepes felszívódási idejű, sodrott szerkezetű Dexon álal kiváltott szöveti reakció 

mértékét Sewell szerinti pontok alapján az alábbi táblázatban foglaltuk össze. A bőrben a ó. es

8. héten varróanyagot egy esetben sem találtunk ezért itt adat nem szerepel.

X. táblázat A Dexon által kiváltott szöveti reakció Sewell szerinti pontokban

13. ábra A Dexon erős szöveti reakciója Sewell szerint pontozva 

fokozatos csökkenéssel, majd újra emelkedő értékekkel



A Dexonnal azonos csoportba tartozó, sodrott szerkezetű, közepes felszívódási idejű 

Vicryl szöveti reakcióinak Sewell szerinti pontszámok alapján való ábrázolása tablazatban es 

grafikusan a következő:
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XI. táblázat A V icryl szöveti reakcióinak Sewell pontokban való értékei

VICRYL 1 hét 2 hét 3 hét 5 hét 6 hét 8 hét

Bőr

Szubkutisz

Peritoneum

35

78~

~2Ö

25

"34"

~1\

18

~2l

~72

38

~24~

T T

18

J T

I s

15

’20"

bőr szubkutis peritoneum

14. ábra Vicryl szöveti reakciója közepesen magas, fokozatosan 
csökkenő tendenciával, a bőr erős gyulladásos reakcióival



A felszívódó monofilek szöveti reakciójának eredménye hasonló módon került kiszámításra. 
AMaxon, mint hosszú felszívódási idejű monofii, az alábbi szöveti reakció értékeket adta:

XII. táblázat A Maxon által kiváltott szöveti reakció Sewell szerinti értékei

A kapott értékeket grafikusan ábrázolva , az alábbi képet kapjuk:

15. ábra A Maxon szöveti reakciói a bőrben fokozódó,a többi 

szövetben váltakozó reakcióval
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Az azonos csoportba tartozó, monofii, hosszú felszívódási idejű PDS II. eredményei :

XIII. táblázat A PDS II. szöveti reakciója Sewell pontok alapján

PDS II

Bőr

Szubkutisz

Peritoneum

1 hét 2 hét 3 hét 5 hét 6 hét 8 hét

32

~25

~2Í

18

TÖ"

~22

22

~14

~37~

38

u

TT"

42

1 T

"Tó"

40

ló"

1 4~

A PDS II. által okozott szöveti reakció pontszámainak grafikus ábrázolása az alábbi:

16. ábra A PDS II. Szövettani eredményei, a bőr kivételével, hosszú távon stabil 

alacsony szöveti reakciókkal



A nem felszívódó, monofil fonalak, szövettani reaktivitásának meghatározása azonos 

módon történt. A szöveti reakció meghatározott paramétereinek egységes értékelése a Sewell 

szerinti pontokban kifejezve az alábbi eredményeket adta:

XIV, táblázat A Nylon szöveti reakcióinak Sewell szerinti pontértékei

A kapott értékek ábrázolása a következő grafikont eredményezte

17. ábra A Nylon szövettani reakciója a peritoneumban és a 

szubkutiszban végig alacsony, a bőrben az első két héten 

megmagyarázhatatlanul magas szövettani reakcióval



A Nylonnal azonos csoportba tartozó Prolene szövettani reakcióinak eredményeit az alabbi 

táblázat foglalja össze:

XV7. táblázat A Prolene által kiváltott szöveti reakció Scwel! pontértékei

PROLENE

Bőr

Szubkutisz

Peritoneum

1 hét 2 hét 3 hét 5 hét 6 hét

21

ló"
ír

13

H "

!ö"

26

T T

I s

38

1a

17

48

17
17

8 hét 

40 

12 

15

A kapott értékek grafikus ábrázolása

18.ábra A Prolene szövettani reakciója magas bőr és alacsony egyéb 

szöveti értékekkel



A különböző fonalakat szövettípusonként egy diagramon ábrázolva az idő függvényében az 

alábbi eredményeket kapjuk:

19.ábra Szöveti reakciók a bőrben az első két héten  
kiemelkedően magas értékekkel a Nylon esetében, később  
fokozatosan em elkedő értékekkel m inden fonalnál

A bőr alatti kötőszövetben elhelyezett fonalak körül kialakult szöveti reakciók 

összefoglaló grafikus ábrázolása:

20 .ábra Szöveti reakciók a szubkutiszban a sodrott 
felszívódok és a M axon néhány kiugró értékétől eltekintve  
állandó, alacsony értékekkel
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A peritoneumba helyezett fonalak esetében is összeállítottunk egy összefoglaló 

grafikai ábrázolást, melyben az első két hét magasabb értékei után fokozatos csökkenő 

tendenciát láthatunk.

2 l.á b ra  Szöveti reakciók a peritoneum ban a Dexon
m indvégig az átlagosnál m agassabb  értékeivel az 5.-6. hétig  
tartó fokozatos általános reakciócsökkenéssel

A fenti eredmények , több, a szövettani reakció létrehozásának, meglétének 

tulajdonítható, objektív paraméter összehasonlításán alapulnak. A kapott sejtszámok a Sewell 

szerinti pontértékek kialakításakor különböző súlyozó faktorokkal lettek beszorozva melyek a 

több évtizedes hisztopatológusi tapasztalat és gyakorlat eredményeképpen alakultak ki és 

melyek nemzetközileg elfogadottak.



A különböző varróanyagokat különböző szövetekben vizsgálva több mint ezer 

szövettani metszetet vizsgáltunk meg. Több biológiai minta esetében ismételt 

metszetkészítésre volt szükség a metszés síkjának, vagy a festési eljárás módjának 

megváltoztatásával. A Hematoxilin-Eozin festés a sejtszám, a sejtszaporulat megítélésére, a 

Masson festés a fibrózis, a rostok kimutatására, míg a specifikus immunfestési eljárások, a 

Vimentin, Lysosin, a sejtek differenciált ábrázolására és megszámlálására voltak a 

legalkalmasabbak A szövettani metszetek alapján készült kiértékelések , melyeknél 

figyelembe vettük a reaktív fonalkörüli terület nagyságát, a gyulladásos sejtek sűrűségét, a 

sejtek számszerű jelenlétét , minőségi és mennyiségi változását fonalanként és szövetenként. 

A kapott eredményeket a Sewell szerinti pontszám tükrözi, mely értékeit, változásait és 

grafikai ábrázolását láthattuk. A szövettani metszetekből néhányat a teljesség igénye nélkül 

szeretnénk bemutatni az alábbi összefoglalóban.

22.ábra Dexon bőrben, lhetes minta 23.ábra Dexon bőrben, 1 hetes minta

(Haematoxilin-Eozin festés) (Masson festés)

A 22. ábrán látszik a sodrott szerkezetű felszívódó fonal körűi, főleg annak egyik 

oldalán a fonalátmérő szinte kétszeresét kitevő erős sejtes szaporulat. A 23. ábrán ugyanez 

látszik, a rostspecifikus festés a fonal közvetlen közelében és a gyulladásos területen 

rosthiányt, erős sejtes szaporulatot mutat. Ez a sejtszaporulatos terület minden esetben a fonal 

szövetekre gyakorolt nyomási zónájával átellenesen alakult ki, azon a területen, ahol a fonal 

úgymond bevágott és laza, nem feszülő területet hagyott hátra.
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26.ábra Nylon bőrben 1 hetes minta 27.ábra Nylon bőrben 1 hetes minta

( Haematoxilin-Eozin festés) (Masson festés)

A nem felszívódó monofilek esetében ugyancsak erős szöveti reakciót találtunk, főleg 

a Nylon esetében.
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28.ábra Dexon szubkutiszban 1 hetes minta 

(Haematoxilin-Eozin festés)

29.ábra Maxon szubkutiszban 1 hetes 

minta (Haematoxilin-Eozin festés)
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30.ábra Vicryl szubkutiszban 1 hetes minta 31.ábra Nylon szubkutiszban 1 hetes minta

( Masson festés) ( Haematoxilin-Eozin festés)

Első héten a peritoneumban is, szinte a fonal fajtájától függetlenül, jelentős szöveti

32.ábra Vicryl peritoneumban 1 hetes 

minta ( Masson festés)

33.ábra Nylon peritoneumban 1 hetes 

minta (Haematoxilin-Eozin festés)

Az 1 hetes szövettani metszetek vizsgálatakor az intenzív reaktív zóna megjelenése 

volt a legszembetűnőbb. A szövettani kép is erőteljes gyulladást, a nem differenciált 

gyulladásos sejtek túlsúlyát , a rostok, a fibrózis hiányát mutatta. Ez az erőteljes szöveti 

reakció részben a még friss szöveti traumával, hozható összefüggésbe.

A 3 hetes szövettani metszetek vizsgálata ettől eltérő képet adott. Ezek esetében már 

jelentős differenciálódás volt látható a különböző fonalcsoportok és fonalak között. A reakció 

sokkal inkább a fonalnak szólt mint a behatolás, a beavatkozás keltette, már megnyugodni 

látszó szöveti traumának



34.ábra Nylon bőrben, 3 hetes minta 35.ábra Nylon bőrben, 3 hetes minta

(Haematoxilin-Eozin festés) (Masson festés)

A három hetes bőrminták szövettani képe alapján a nem felszívódó monofilek körül 

volt a legkisebb szöveti reakció. Megfigyelhető hogy a gyulladást jelző sejtes szaporulat a 

fonal egyik, leginkább a laza, nyomásmentes, oldalára lokalizálódik E gyulladásos terület a 

Masson festéssel még jobban láthatóvá válik és az is szembetűnő, hogy a fonal körül sejtes 

elemek szöveti reakcióra utaló jelek elenvésző számban találhatók

A három hetes szubkután minták szövettani vizsgálata jelentős különbséget mutatott a 

sodrott és monofíl varróanyagok által kiváltott szövettani reakciók nagyságának tekintetében. 

A sodrott fonalak esetében azon kívül, hogy a gyulladásos sejtek behatoltak a fonal belsejébe 

és körülvették az alkotó rostokat, a fonal körül is jelentős reaktív zóna látható mely HE 

festéssel sejtdúsnak tűnik de Masson festéssel jól látható hogy jelentős fibrózis is van 

kialakulóban.

36.ábra Dexon szubkutiszban, 3 hetes minta 37.ábra Dexon szubkutiszban 3 hetes minta

( Masson festés) ( Haematoxilin-Eozin festés)

Ezzel szemben a monofilek esetében legyenek azok nem felszívódóak vagy hosszú 

felszívódási idejűek, a gyulladásos reakció sokkal kisebb.



38.ábra PDS II szubkutiszban, 3 hetes minta 

(Vimentin festés)

39.ábra Prolene szubkutiszban , 3 hetes 

minta (Haematoxilin-Eozin festés)

A monofilek körüli relatív sejtszegénység minőségi vizsgálata alapján nem annyira az 

akut gyulladás, hanem az óriássejtek a hisztiociter makrofágok, /Lysosim festés/ és a 

kötőszöveti sejtek,/ Vimentin festés/ dominálnak.

A három hetes peritoneum mintákat vizsgálva szintén jelentős különbséget találtunk a 

különböző fonalak által kiváltott reakciók típusában. A sodrott szerkezetűek esetében a 

legjellemzőbb a gyulladásos reakció behatolása az alkotó rostok közé. Itt sejtes elemek és 

kötőszövetes rostok egyenlően nagy számban jelentek meg, mintegy szétfeszítve a rostokat.

4* - '

40.ábra Dexon peritoneumban, 3 heti 

minta (Haematoxilin-Eozin festés)

41.ábra Vicryl peritoneumban 3 hetes 

minta ( Masson festés)

A fonal összátmérője jelentősen megnőtt, „megduzzadt” de érdekes módon a 

környezetre nem terjedt át ez az erős szöveti reakció.

A monofilek esetében is különbségeket fedeztünk fel, még az azonos csoportba tartozó 

anyagok között is.. így a nem felszívódó Nylon által kiváltott reakció sokkal erősebb, mint az 

ugyanabba a csoportba tartozó Prolene reakciója.
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42.ábra Nylon peritoneumban, 3 hetes minta 43.ábra Prolene peritoneumban, 3 hetes

( Vimentin festés ) minta ( Vimentin festés)

A Nylon körüli sejtszaporulat körkörös volta, nagysága a kötőszövetes sejtek száma 

mind meghaladta a Prolene esetében észlelteket.

A hat hetes implantációs idejű mintákat vizsgálva szembetűnő, de logikus jelenség 

volt ,hogy a még meglévő és a bőrben maradt varratok körül minden esetben jelentős 

gyulladás alakult ki, ami még a Prolene esetében is számottevőnek bizonyult.

44.ábra Prolene bőrben 6 hetes minta 45.ábra Prolene bőrben, 6 hetes minta

(Haematoxilin-Eozin festés) ( Masson festés)

Ez nem a fonal által kiváltott fibrózist, hanem a felüifertőzés által okozott akut 

gyulladást ábrázolta.

A szubkutiszba elhelyezett fonalak metszeteit vizsgálva, a sodrott fonalak esetében a 

szakítószilárdságukat teljesen elvesztett mállékony, töredezett rostok közé a gyulladásos 

sejtek még intenzívebben, nagyobb számban hatoltak be.
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46.ábra Vicryl szubkutiszban, 6 hetes 47.ábra Vicryl szubkutiszban, 6 hetes minta 

minta (Haematoxilin-Eozin festés) ( Masson festés)

Itt már egy, a fonal körül kialakuló fibrotikus gyűrű is jól látható, fóleg a rost 

specifikus Masson festésen. A monofil fonalak ennél jelentősen kisebb reakciót váltottak ki. 

A Proiene eseieben sem jelentős fonal körüli sejlszamnovekeües, sem fibiozls kialakulása 

nem észlelhető.

48.ábra Proiene szubkutiszban, 6 hetes 49.ábra Proiene szubkutiszban, 6 hetes

minta (Haematoxilin-Eozin festés) minta ( Masson festés)

A peritoneumban elhelyezett fonalak esetében hat hét után a szubkutiszéná! 

intenzívebb reakciót találunk. A monofilok esetében a szöveti reakció nem annyira a sejtes 

szaporulat, azaz az akut gyulladás irányába tolódik, hanem inkább a fibrózis dominál. Ezért a 

sejt specifikus festések esetében nem látunk oly mértékű elváltozást, mint a rost specifikusok 

estében. A sejtek közül is leginkább a fíbroblasztok, fibrociták, hisztiociter makrofágok 

jelentek meg. A monofil fonalak között nincs jelentős különbség attól függően, hogy 

felszívódóak vagy nem felszívódóak.



50.ábra Nylon peritoneumban, 6 hetes minta 51.ábra Nylon peritoneumban 6 hetes minta 

(Haematoxilin-Eozin festés) ( Masson festés)

A sodrott szerkezetű fonalak esetében a szöveti reakció hasonló a szubkutiszban 

látottéhoz, azaz a szöveti reakció intenzív a fonalon belül a fonal feldarabolódott, egymástól 

eltávolodott rostjai között. Itt intenzív sejtes rostos beszűrődést találunk.
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52.ábra Dexon peritoneumban, 6 hetes 

minta (Haematoxilin-Eozin festés)

53.ábra Vicryl peritoneumban, 6 hetes 

minta ( Lysosim festés)

A sejtspecifikus festések itt is a felszívódásban szerepet játszó makrofágok, óriássejtek 

számának felszaporodását mutatják.



III. 6. MEGBESZÉLÉS

Az eredményeket áttekintve megállapíthatjuk a következőket:

a gyári csomagoláson feltüntetett azonos vastagság egyáltalán nem azonos 

vastagságú fonalakat takar, és ez még azonos gyártó termékein bellii is változik 

a szakítószilárdságban jelentős különbségek találhatóak a még fel nem használt 

fonalak esetében is, ami csak részben magyarázható meg a különböző 

vastagsággal. A Maxon például dupla értéknél szakad cl a Prolenehcz viszonyítva. 

Az eddigi ismereteinkkel ellentétben a sodrott fonalak, /Dexon, Vicryl/ , 

gyengébbnek bizonyultak a monofil hosszúfelszívódási idejű fonalaknál /PDS

II.,Maxon/.

A különböző szövetekbe implantált fonalak időben való szakítószilárdság változásával 

kapcsolatban elmondható:

-a sziibkutiszba imnlantált fonalak szakítószilárdság szemnontiáhól a várakozásnak 

megfelelően a klasszikus 3 csoportba sorolódtak. A sorrend a gyengébbektől az 

erősebbek felé haladva:

rövid felszívódási idejű sodrott 

hosszú felszívódási idejű monofil 

nem felszívódó monofil

csoporton belül is jelentős különbségek lehetnek a két képviselő tekintetében. 

Például az azonos csoportba tartozó Dexon szakítószilárdsága két héttel korábban 

megszűnt, mint a Vicrylé.

A hosszú felszívódási idejű fonalak /PDS II., Maxon/ „túlteljesítik” a gyári 

értékeiket, hiszen pl. a PDS II. még a 8. héten is rendelkezik szakítószilárdsággal.

A peritoneumba implantált fonalak esetében ugyanezt a csoportonkénti hármas tagoltságot 

észleltük. Itt a csoporton belüli különbségek még erőteljesebbek: 

a Dexon még hamarabb elveszíti szakítószilárdságát, 

a PDS II. a 6. hétig alig mutat szakítószilárdság vesztést.

a hosszú felszívódási idejű monofilek, /PDS II., Maxon/', ebben a szövetben is a 

vártnál nagyobb szakítószilárdságot mutattak..

A bőrcsíkok varratának tesztelése az 1-2-3. héten hetente szinte megduplázódó értékeket 

mutatott, és a 3. hét után már nem nő a szakítószilárdság.
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Fonalcsoportonként tárgyalva az eredményeket:

A felszívódó sodrott fonalak mindkét képviselője, /Vicryl, Dexon/. mind a szubkutiszban, 

mind a peritoneumban hasonló jellegzetességet mutatott.

-érdekesség hogy a Dexon 2 héttel korábban, a 4. héten, míg a Vicryl csak a 6. héten 

veszítette el teljesen a szakítószilárdságát.

-a Vicryl a 4. héten még majdnem szakítószilárdsága leiével rendelkezik.

A felszívódó monofilek, /PDS II., Maxon / esetében is ezeket állapíthattuk meg:

-itt is a csoporton belül a különböző fonalak a beültetés helyétől, azaz a szövettől 

függetlenül megközelítőleg egyformán viselkedtek.

-a Maxon kezdetben erősebb volt, de sokkal gyorsabban veszítette szakítószilárdságát

-a PDS II. a kezdeti kisebb szakítószilárdsági érték után még a 8.

héten is rendelkezett mindkét szövetben, mintegy 20 % szakítószilárdsággal.

-a két fonal között a szakítószilárdsági értékek a 3.-4. héten egyeznek meg.

A fe l  nem szívódó monofilek a szakítószilárdság szempontjából a várt módon szerepeltek, 

ugyanis számottevő változás, szakítószilárdság csökkenést náluk nem regisztráltunk.

A szöveti reakciók alapján néhány érdekes jelenségre lettünk figyelmesek:

Bőrben:

-a varróanyagtól függetlenül első héten erős szöveti reakciót regisztráltunk, mely a 

második hétre már csökkent majd a harmadik héttől újra emelkedő értékeket mutatott. 

Az első hét emelkedett reakciója az eredeti traumára, sebellátásra, varratra adott 

gyulladásos válaszként is elfogadható. A második héten való csökkenés utáni 

emelkedések gyakorlati szempontból értéktelenek, hiszen két héttel a beavatkozás után 

a varratokat már eltávolítjuk.A több hét múlva jelentkező erős szöveti reakció a 

mechanikai imitáció és a kivédhetetlenül bekövetkező felülfeitő/csscl magyarázhatók.

-a Nylon konzekvens és folyamatában összefüggő, sorozatosan magas gyulladásos 

értékei számunkra megmagyarázhatatlanok.



-a legkisebb gyulladásos szöveti reakciót a Prolene váltotta ki a felszívódó monofilek 

által követve.
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-a sorban a második legkevesebb reakciót kiváltó varróanyag csoport a felszívódó 

monofilek, és a legreaktívabb a sodrott felszívódok csoportja.

Szubkutiszban:

- az első héten a felszívódó monofíl, majd a 2-3. héten a sodrott felszívódok vezetnek a 

gyulladásos udvar kialakításában.

- a Nylon és a PDS II. végig alacsony gyulladási értékeket mutat 

Peritoneumban:

mutatnak.

- mindvégig a legerősebb szöveti reakciót a Dcxon váltotta ki.

- az 5. héttől a legkisebb reakciót adó fonal a PDS volt.

- a nem felszívódok végig konstans módon tartották alacsony reaktivitású szintjüket.

III. 7. KÖVETKEZTETÉS

Összegezve eredményeinket, megállapíthatjuk, hogy a bőrvarratok esetében, az eddigi 

elméleti tanításokkal ellentétben szinte nincs különbség a szöveti reakciókban. A használt 

fonaltól függetlenül, azonos reakciót találunk, mely csupán a 2.-3. hét után kezd 

varróanyagtól függően differenciálódni. A klinikai gyakorlatban szinte minden esetben addig 

a varratokat már eltávolítottuk. Ezért a bőr esetében a szöveti reakció csökkentését főleg a 

szöveti trauma minimalizálásával, a legmegfelelőbb tű-fonal komplexum megválasztásával, a 

a varratok túlzott megszorításából származó iszkémizáló hatás kiküszöbölésével érhetjük cl. 

Eredményeink mind a szakítószilárdság, mind a szöveti reakció tekintetében meggyőzően 

bizonyították, hogy az azonos csoportba tartozó fonalak között is néha jelentős különbség 

van, sőt azonos fonalak, különböző szövetekben másképp viselkednek. Ezért alapvetően 

fontos a megfelelő fonal, megfelelő szövetben, megfelelő módszerrel való alkalmazása, mely 

minden egyes esetben egyedi elbírálás tárgyát kell képezze.



IV. KÖZEPES FELSZÍVÓDÁSI IDEJŰ MULTIFIL VARRÓANYAGOK 
-POLYGLACTIN (VICRYL) ÉS POLYGLIKOLSAV (SAFIL)- 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA
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IV. 1. BEVEZETÉS

Az utóbbi időben egyre gyakrabban jelentkező nagyenergiájú sérülések kapcsán 

fellépő hasűri sérülések tetemes részét teszik ki a gasztrointesztinalis traktus sérülései. Az 

általában rossz általános állapotban műtőasztalra kerülő betegnél, akinél az esetleges 

társsérülések további ellátást igényelnek az időfaktor átlagon felüli fontosságú. A bélcsatoma 

sérülését operáló sebész ténykedésének jelentős részét az anasztomózisok elkészítése teszi ki. 

19.1

A klasszikusnak számító és ma már csak történelmi érdekességnek tekintett 3-4 rétegű 

bélvarratok a klasszikus len vagy selyemfonállal, és a legmodernebb varrógépekkel végzett 

anasztomózisok között megtalálható lehetőségek közül mindenki a saját maga számára 

technikailag, anyagilag, tudás, és tapasztalat szinten legelérhetőbbet próbálja a beteg 

gyógyítására felhasználni. Napjaink gasztrointesztinális sebészetében a technikai fejlődés az 

atraumatikus tű + fonal komplexum általánossá válásával új megbízható varróanyagok 

megjelenésével és az ezekkel szerzett tapasztalatok birtokában joggal kijelenthetjük, hogy 

igenis létjogosultságot nyert a nemzetközileg is elismert egyrétegű tovafütó termino- 

terminalis anasztomózis./5.,l 1.,12.,16.,20.40.,45./ Ezt a módszert alkalmazva a felmerülő 

következő kérdés az, hogy ezt mivel végezzük. A rendelkezésre álló varrófonalak palettája 

szinte megszámlálhatatlanul széles. Az ideális varrófonal Moynihan által meghatározott 

kritériumainak megfelelő varróanyagot/27.,38./ ebben az esetben is nagyon nehéz 

kiválasztani. A hasi sebészeti pionírok korszakában a rendelkezésre álló sebészi varróanyagok 

természetes sodort fonalak voltak, melyek alkalmazása kialakította a biztonságra törekvő 

többrétegű varrattechnikánkat. A sebészi varrófonalak fejlődésével az alkalmazott technikák 

is módosultak és manapság elmondhatjuk, hogy a felszívódó fonalak olyan paietiájávai 

rendelkezünk, melyek kielégítik a bél anasztomózis és a hasfal helyreállítás által támasztott 

igénycket./17.,25./. A rövid és közepes felszívódási idejű varróanyagok közül a sodrott 

varróanyagok azok, melyek kezelhetőségük, csomótartásuk, szakítószilárdságuk, megfelelő 

ideig való megtartásával és aránylag rövid időn belüli felszívódásukkal, megfelelnek az 

irántuk támasztott követelményeknek./4./ Az előbb említett kategóriában több, a különböző



gyártó cégek által szinte azonos tulajdonságokkal és előnyökkel hirdetett varróanyagféleség 

található. Miután a gyártó cégek által megadott technikai adatok bizonyos fokban ugyan 

különböznek egymástól, de valójában ugyanarra a célra gyártott fonalakról van szó, 

érdekesnek találtuk összehasonlítani őket, mind in vitro, mind in vivo. Célunk az volt, hogy 

lássuk, két azonos csoportba tartozó fonal, melyeknél csupán a megnevezés kellene más

érdemekkel, melyek miatt használatát a másikkal szemben előnyben kéne részesítenünk 

Ennek eldöntésére egy átfogó kísérlet sorozatot végeztünk, melynek megvalósításában a B-A 

Z. Megyei Kórház Traumatológiai Osztály sebészei a PTE AOK Kísérletes Sebészeti Intézete 

a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola Szakítószilárdsági Tanszéke, valamint a Pécsi 

Hisztopathológia KFT működött közre.

F
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IV. 2. A KÍSÉRLET CÉLJA

A kísérlet célja hogy összehasonlítsunk két azonos kategóriájú, a gyártó cégek által 

azonos esetekre ajánlott, sodrott, közepes felszívódási idejű sebészi varrófonal, a Polyglactin 

(Vicryl) és a Polyglikolsav (Safil) tulajdonságait, in vitro és in vivo, kutyákon végzett kísérlet 

kapcsán. Ezen kísérleteinkkel a következő kérdésekre kerestük a választ:

-megfelelnek-e a közepes felszívódási idejű fonalak a gasztrointesztinális sebészetben 

a mechanikai szilárdság és a kiváltott szöveti reakciók alapján?

-két azonos csoportba tartozó, azonos tulajdonságokkal felruházott, két különböző 

alapanyagú fonal fizikális tulajdonságai és az általa kiváltott szöveti reakciók, szöveti 

gyógyulás között van-e számottevő különbség?

IV. 3. A KÍSÉRLET ANYAGA ÉS MÓDSZER

A két fonal többféle vastagságú és kiszerelésű változata közűi, mindkét esetben egy O- 

s és egy 3/O-s körtűs változatot teszteltünk, illetve használtunk. A két fonal fizikai 

jellemzőit- csomótartását, szakító szilárdságát- a pécsi Polák Mihály Műszaki Főiskola 

Szakítószilárdsági Tanszékén, egy külön erre a célra szerkesztett, elektronikus transzducerrel 

ellátott, egy időben numerikus és grafikus ábrázolást is adó szerkezettel vizsgáltuk. Az 

állatkísérleteket, illetve sebészi beavatkozásokat a PTE AOK Kísérletes Sebészeti Intézetében
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végeztük, standard körülmények között, a nemzetközi követelményeknek megfelelő módon.

A kísérlet előzőleg kiválasztott, megvizsgált és a követelményeknek megfelelő módon 

tartott, gyógyszeresen kezelt, illetve anesztetizált, 18, nem fajtiszta, de súlyban, méretben és 

fizikai állapotban nagyjából hasonló kutyán történt. A sebészi beavatkozásokat a B-A-Z. 

Megyei Kórház Traumatológiai Osztály sebészeti ill. Jászberényi Városi Kórház egyik 

sebésze vegezte. Minden egyes belunasztomózist és hasfal varratot, ugyanaz a két sebész 

végzett. A megvarrt és gyógyult belek varrat elégtelenségét, illetve mechanikai ellenállását 

folyadék túltöltéses módszerrel a PTE AOK Kísérletes Sebészeti Intézetben, azonnal, a 

feláldozást követően vizsgáltuk. A külön erre a módszerre kifejlesztett, a terhelt belekben 

fellépő nyomást egy ugyanazon időben elektronikus módon numerikusán és grafikusan is 

ábrázoló készüléken végeztük. A megvarrt és gyógyult hasfalak szakítószilárdság vizsgálatát 

a pécsi Pollack Mihály Főiskola Szakítószilárdság Tanszékén végeztük, az előzőekben 

említett szakítószilárdság mérő készülékkel. A sebgyógyulás folyamatának, a fonalak és a 

szövetek szövettani vizsgálata, a Pécsi Hisztopathológia KFT szövettani laboratóriumában
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Kísérleteinket két csoportra osztottuk.

Az első része a felhasználásra kerülő fonalak in vitro fizikai vizsgálatából állott, ami 

kiterjedt a fonalak átmérőjének, csomózhatóságának, csomótartásának és 

szakítószilárdságának vizsgálatára.

Az átmérőt mikroszkóppal és mikrométerrel mértük, ugyanezzel ellenőriztük 

csomózáskor a fonalak megnyúlását, elvékonyodását, illetve az erő megszűntével 

rugalmasságuk kapcsán vastagságuk visszanyerését. A csomózásokat minden esetben a két 

fonalvégre erősített kisméretű manométcrrel ellenőrizve, a szakítószilárdság 7o %-val 

meghúzva végeztük. Mindkét fonal esetében a vizsgált csomótartás a következő csomózási 

formákra terjedt ki: sima-sima, dupla-sima, sima-sima-sima, dupla-dupla, dupla-sima-sima- 

sima, sima-sima-sima-sima. A fenti csomóknál minden esetben az egymást követő csomókat 

fordítva helyeztük egymásra. A csomózás dinamométer közbeiktatásával, apodaktiliásan 

tüfogóval csomózva történt, de ennek során az esetleges mechanikai károsodást okozó, 

eszközzel való csomózás a szövetekben maradó fonalat nem károsította, ezáltal e miatt 

szakítószilárdság csökkenés nem fordulhatott elő. Szakítószilárdságot minden egyes fonal 

esetében a biztosan tartó csomószámmal, a megfelelő erővel való csomózással, öt-öt esetben 

grafikusan ábrázolva végeztük.



A második csoportban az in vivo kísérleteket az említett 18 kutyán végeztük. A 

kutyákat melyek testsúlya 23-31 kg között volt, intramuszkulárisan 15 mg/kg ketaminnal és 

0,05 mg/kg atropinnal premedikálLuk. A gyógyszeres indukciót intravénásán beadott 20-25 

mg/kg pentobarbital lal végeztük és az anasthaeziát 1-2% halothán inhalációjaval 

biztosítottuk..oro-tracheális narkózisban. A hasüreg megnyitását felső médián laparatómiábol

kutyát találomra két 9-es csoportra osztottuk, egyik csoport dominánsan Vicryi-es a másik 

csoport dominánsan Safil-es varratokat kapott. A dominánsan Vicryl-es kutya azt jelentette, 

hogy hasfalát O-s Vicryllel, csomós öltésekkel, peritoneumát pedig, 3/O-s Vicryllel, tovafutó 

öltésekkel varrtuk meg. A dominánsan Safiles kutya hasfalát és peritoneumát hasonló módon 

O-s, illetve, 3/O-s Safillal varrtuk. Minden egyes kutyán 3 bélanasztomózist végeztünk. 

Ezeket az anasztomózisokat a vékonybél szabad szakaszán, a jejunumon, jó vérellátású, cp 

területen, egymástól mintegy 15 cm-re, teljes átvágás után, egy rétegben, tovafutó öltéssel 

végeztük. A dominánsan Vicryl-es kutyáknál, a két szélső anasztomózist 3/O-s Vicryllel, a

Safillal, a középsőt 3/O-s Vicryllel végeztük, hasonló módon egyrétegű tovafutó varrattal. 

Ezt, a domináns kutyákba való ellentétes fonal behelyezését, azért tartottuk szükségesnek, 

hogy a direkt összehasonlító vizsgálatoknál az azonos immunrendszerü, fizikai ellenálló 

képességű és állapotú szervezet esetében a két fonal összehasonlítását, a kapott eredményeket 

objektívebbé tegyék. Minden egyes varrat típusnál a csomózást, annak objektivizálása 

érdekében az illető fonal szakítószilárdságának 7o %-val, manométerrel ellenőrizve végeztük. 

A kutyákból első héten 3-3-at, második héten 3-3-at és a harmadik héten szintén 3-3-at 

feláldoztunk. A feláldozott állatoknak a szuturázott hasfalát, mely minden esetben 

szupraumbilikálisan, a linea albanak felelt meg, mintegy 5-5 cm-re a linea albatól laterálisán 

egy kb. 6 cm-es szakaszon téglalap-szerüen rezekáltuk, majd ezt teljes egészében kettőbe 

vágtuk, így kaptunk két 10 cm hosszú, 3 cm széles hasfal szakaszt, melynek közepén a 

hegvonalban lévő varrat foglalt helyet. Az egyiket szakítószilárdsági próbának vetettük alá, a 

másikat szövettani vizsgálatra küldtük. A bélszakaszokat, melyek mind a három 

anasztomózist tartalmazták, rezekáltuk, mintegy 1 cm-cs mezenteriális gyököt hagyva, hogy a 

belet véletlenül se sértsük, és miután a beleket átmostuk, lekötöttük a lumenét úgy, hogy a 

lekötés egyik oldalán levő bélszakaszon egy, a kutyára jellemző domináns anasztomózist, a 

másik oldalon két különböző fonallal elvégzett anasztomózist hagytunk. Ezt követően egy 

műanyag csövet adaptálva a bél szabad végeihez ezt egy fiziológiás sóval feltöltést végző, és 

a folyadéknyomást mérő készülékhez csatlakoztattuk. A nyomás növekedésével mértük az 

anasztomózis, illetve a bél bármely pontján jelentkező első, "gyöngyözés " típusú folyadék-
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POLYGLACTIN 910 (VICRYL)
CSOPORT 
(9  kutya)

POLYGLYCOL SAV (SAFIL)
CSOPORT 
( 9 kutya)

hasfal varrat, bél varrat hasfal varrat, bél varrat

Mechanicai Szövettani
tesztelés vizsgálat

Mechanicai Szövettani 
tesztelés vizsgálat

Mechanicai Szövettani Mechanicai Szövettani
tesztelés vizsgálat tesztelés vizsgálat

3. hét

Mechanikai tesztelés 
Szövettani vizsgálat

54. ábra A kísérlet sematikus ábrázolása
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áteresztést, majd a töltést tovább folytatva, a folyadék spriccelő, illetve teljes szakadasos 

extravazátumát./17./. A vizsgált anasztomózisokat ezt követően szövettani vizsgálatoknak 

vetettük alá. Frissen feláldozott kutyák belén, illetve hasfalán egy ü napos összehasonlító 

csoport létrehozása végett, az előzőekben készített hasfal varrattal illetve anasztomó/.issal

vizsgálatnak illetve szakítószilárdság vizsgálatnak vetettük alá. A 0 napos csoport esetében a 

szövettani vizsgálatoktól természetesen eltekintettünk.

IV. 4. EREDMÉNYEK

A fonalak vastagságát első lépésben mechanikus mikrométerrel végeztük, mely 

mindkét fonal rugalmas sodrott jellegére való tekintettel nem reális, ugyanis egy 

összenyomott fonal átmérőjét adta. Ezért a fonalakat mikroszkóp alatt, egymáshoz 

viszonyítva is megmértük. A kapott eredményeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

XVI. táblázat Nativ fonalak átmérője mm-ben

Mikrométer Mikroszkóp
VICRYL 3/0 0, 18 mm 0, 26 mm
SAFIL 3/0 0, 17 mm 0, 25 mm
VICRYL 0 0, 29 mm 0, 38 mm
SAFIL 0 0, 28 mm 0, 36 mm

A mikroszkóp alatt megvizsgált 4 féle fonal mindegyike rugalmasnak bizonyult, 

csomózáskor elvékonyodott, majd a csomózási erő megszűnte után, a csomó két oldalán 

vastagságát visszanyerte, ezáltal a csomó elcsúszását megakadályozta. A különböző fonalak 

különböző csomózásainak tartását vizsgálva növekvő erő mellett a következő eredményeket 

kaptuk:

- Safil 3/O-s SS nem tart
DS nem tart
DD meglazult, de tart
sss többször megcsúszik
ssss nem csúszik, jól tart
DSSS nem csúszik, jól tart

-Vicryl 3/O-s SS kezdetben tart, majd csúszik
DS kezdetben tart, majd csúszik
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DD jól tart
sss kezdetben jól tart, később néha megcsúszik
ssss nem csúszik, jól tart
DSSS nem csúszik, jól tart

SS
DS

nem tart
kezdetben tart, később csúszik

DD tart, nem csúszik
SSS lan, nem csúszik
ssss tart, nem csúszik
DSSS tart, nem csúszik

SS kezdetben tart, később csúszik
DS tart, nem csúszik
DD tart, nem csúszik
SSS tart, nem csúszik
ssss tart, nem csúszik
DSSS tart, nem csúszik

A fenti felsorolásokban az S a sima, egyszerű a D a dupla, sebészi csomót jclcntí./2 1./ 

Az egymást követő csomókat minden esetben ellenkező irányban helyeztük fel. A csomók 

erejét kézi dinamométerrel ellenőrizve, a szakítószilárdság átlagos erejének 7o %-val 

meghúzva végeztük.

A fonalak szakítószilárdságának vizsgálata, egy hurok alakúra megkötött, 2 cm teljes 

hosszúságú fonalszakaszon történt, melyre a csomók közül a minden esetben biztosan tartó 

DSSS csomózási módszert használtuk. A szakadások minden esetben a csomónál következtek 

be. A megnyúlást az eredeti 20 mm-es fonalhossz és a szakadás pillanatában a készülék által 

mutatott és grafikusan ábrázolt fonalhosszból számítottuk ki, egyszerű hármasszabály 

segítségével. A kapott eredmények:

XVII. táblázat Natív fonalak szakítószilárdsága Newtonban és megnyúlása

Szakítószilárdság Megnyúlás /szakadás előtt/
VICRYL 3/0 50,8 N 60,3 %
SAFIL 3/0 59,5 N 56,5 %
VICRYL 0 113,4 N 77,7 %
SAFIL 0 137,6 N 96,9 %

In vivo eredmények :

A vizsgálatokat minden esetben külön-kiilön grafikusan rögzítettük. Az eredmények 

vizsgálatakor minden esetben egy makroszkópos, ezt követően egy eszközös vizsgálat történt. 

Egyetlen egy esetben sem észleltük a kutyák általános állapotát befolyásoló szövődményeket. 

Egy kísérleti állat sem pusztult el. Rendszeresen táplálkoztak, bélpasszázsuk rendezett volt,



ileusz nem alakult ki. A hasfalak makroszkópos vizsgálatakor egy esetben sem találtunk 

elégtelenséget, dehiszcenciát, sérvesedést, illetve fonal szakadást, vagy csomó kibomlást. A 

feldolgozott 18 hasfalból, 3 esetben találtunk a varratsorhoz kitapadt csepleszt. Ezt két 

esetben Safil domináns kutyán, ( egy esetben egy 3 hetes, másik esetben egy 2 hetes operált 

kutyán ) és mindkét kutyának a bélanasztomózisaival is problémák adódtak, míg egy esetben 

egy Vicryl domináns kutyán teljesen ép bélcsatorna mellett találtunk szövődményt. A 

csepleszt mintegy 1 cm-es szabad széllel leválasztva, a hasfalat az előzőekben leírt módon 

felhasítva mintegy lox3 cm-es hasfal csíkot nyertünk, melynek közepén a szuturázott 

hegvonal helyezkedett el, melyet szakítási próbának vetettünk alá. A kapott eredmények a 

következők:
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XVIII. táblázat Hasfal szakítószilárdság eredményei Newtonban

Fonal Idő Mért értékek Mért értékek Mért értékek Átlag
SAFIL 0 nap 122 N 145 N 149 N 138 N
VICRYL 0 nap 177 N 191 N 180 N 182 N
SAFIL 1 hetes 108 N 107 N 69 N 95 N
VICRYL 1 hetes 168 N 231 N 199 N 199 N
SAFIL 2 hetes 117 N 145 N 92 N 118 N
VICRYL 2 hetes 163 N 149 N 126 N 146 N
SAFIL 3 hetes 78 N 62 N 73 N 71 N
VICRYL 3 hetes 106 N 185 N 104 N 132 N

Ugyanezen eredményeket grafikusan ábrázolva az alábbi diagrammot kaptuk:

SAFIL VICRYL

55.ábra Szuturázott hasfal szakítószilárdsága a minden 
esteben magassabb Vicryles értékekkel.
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A hasfal szövettani vizsgálati eredményei a várható akut gyulladás, krónikus 

gyulladás, hegesedés, valamint nekrózis irányában vizsgálva lényeges eltérést nem mutattak 

A fonalür mikroszkópos meghatározási értékeiből sem vonhatók le szignifikáns 

különbségeket mutató következtetések az esetleges eltérésekből.

A bélanasztomózisok makroszkópos vizsgálata jól átjárható beleket mutatott, két eset 

kivételével.

Egyik esetben a 3 hete operált kutyán (4-es kutya) mely domináns Safilos kutya volt, 

az egyik szélső varratsor mellett egy mogyorónyi jól körülhatárolt abs/.eesszust találtunk. A 

második esetben egy 2 hete operált kutyán (1 Ecs kutya), mely domináns Vicryles kutya volt 

a Safilos anasztomózis körül konglomerátum jött létre. Mindkét esetben azonban látható volt 

a bélpasszázs, a kutyáknak rendes táplálkozása és székletürítése volt.

A vizsgálatokat minden kutya esetében először a domináns típusú varratot tartalmazó 

cgv anasztomózisos részen kezdtük, majd a dupla anasztomózisos szakasz terhelését 

végeztük, melynél minden esetben egy Safil és egy Vicryl varrat volt együtt. A terheléses 

vizsgálatokat külön-külön grafikusan is rögzítettük. A kapott eredmények az alábbiak:



0 napos csoport

1. Vicryl 160 Hgmm szivárog a szúrcsatornából 
220 Hgmm spriccel a szúrcsatornából

Vicryl + Safil 110 Hgmm Safil spriccel

2. Vicryl 170 Hgmm szivárog 
210 Hgmm spriccel

Vicryl + Safil 120 Hgmm Safil átenged

3. Vicryl 150 Hgmm szivárog 
240 Hgmm spriccel

Vicryl + Safil 100 Hgmm Safil átenged

4. Safil 90 Hgmm szivárog 
110 Hgmm spriccel

Safil + Vicryl 120 Hgmm Safil átenged

5. Safil 130 Hgmm szivárog 
160 Hgmm spriccel

Safil + Vicryl 120 Hgmm Safil átenged

6 Safil 60 Hgmm szivárog 
90 Hgmm spriccel

Safil + Vicryl 100 Hgmm Safil átenged

Az eredményeket grafikusan ábrázolva:

1 2 3

§6.ábra Suturázott O napos belek áteresztőképessége 
csoportonként mindenütt magasabb Vicryl értékekkel



1 hetes csoport

13-as kutya Safil
Safil + Vicryl

340 Hgmm anasztomózis átenged 
210 Hgmm Safil átenged

14-es kutya Safil
Safil + Vicryl

270 Hgmm átenged 
40 Hgmm Safil atenged

15-ös kutya Safil
Safil + Vicryl

250 Hgmm átenged 
370 Hgmm Safil átenged

16-os kutya Vicryl
Vicryl + Safil

400 Hgmm felett sem szakad át 
300 Hgmm Safil átenged

17-es kutya Vicryl
Vicryl + Safil

340 Hgmm átenged 
400 Hgmm ép bél, átenged

18-as kutya Vicryl
Vicryl + Safil

280 Hgmm átenged 
140 Hgmm Safil átenged

57.ábra Szuturázott 1 hetes belek áteresztőképessége 
az összehasonlító terhelésnél mindig a Safil áteresztésével
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7- es kutya Safil

Safil + Vicryl

8- as kutya Safil

Safil + Vicryl

9- es kutya Safil

Safil + Vicryl

10- es kutya Vicryl
Vicryl + Safil

2 hetes csoport:

200 Hgmm ép bél, gyöngyözik 
340 Hgmm anasztomózis átenged 
220 Hgmm ép bél, gyöngyözik 
360 Hgmm Safil átenged

200 Hgmm szeroza gyöngyözik 
350 Hgmm varrat átenged 
120 Hgmm Safil átenged

240 Hgmm ép bél, gyöngyözik 
300 Hgmm varrat elenged 
270 Hgmm Safil átenged

320 Hgmm átenged 
240 Hgmm Safil átenged

11-es kutya Safil mellől kiinduló abscessusnál teljes
konglomerátum, nem értékelhető.

Vicryl I8o Hgmm ép bélfal,
25o Hgmm varrat átenged 

Vicryl + Safil 14o Hgmm Safil átenged

Ugyanezen vizsgálatok eredményeit és az eredmények grafikus ábrázolását az alábbiakban 
láthatjuk.

58.ábra Suturázott 2 hetes belek áteresztőképessége a 
párhuzamos vizsgálatok esetében minden esetben Safil 
áteresztéssel A 11-es kutya bele nem vizsgálható



3 hetes csoport:

1-es kutya Safil
Safil + Vicryl

38o Hgmm ép bél, átenged 
4oo Hgmm Safil átenged

2-as kutya Safil
Safil + Vicryl

24o Hgmm átenged 
26o Hgmm Safil átenged

3-as kutya Safil
Safil + Vicryl

A varratsor körül abscessus 
16o Hgmm a Safil átenged

4-es kutya Vicryl
Vicryl + Safil

26o Hgmm ép bél, átenged 
32o Hgmm Safil átenged

5-ös kutya Vicryl
Vicryl + Safil

27o Hgmm átenged 
24o Hgmm ép bél, átenged

6-os kutya Vicryl
Vicryl + Safi]

4oo Hgmm ép bél, átenged 
^3o Hgmm átenged

Grafikusan ábrázolva az eredményeket az alábbi diagrammot kapjuk:

59.ábra Suturázott 3 hetes belek áteresztőképessége 
Az áteresztés nem a varratvonalban hanem ép bélszakaszon 
jött létre majdnem mindig
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A belek szövettani vizsgálata során az akut gyulladás, a krónikus gyulladás, a 

hegescdés, a nekrózis illetve fonalűr átmérőjét vizsgáltuk. A fonalür alatt a fonal 

behelyezésekor keletkezett szurcsatorna körüli reaktív zóna átmérőjét értjük. Az egyhetes 

Vicrvlnél minden esetben látható volt az akut gvulladás a krónikus avullndás és a nekrózis 

Ilegesedést egy esetben sem észleltünk. Az átlagos fonalűr, 0,5x1 mm-es. Az egyhetes 

Safílnál szintén minden esetben akut gyulladás, krónikus gyulladás és nekrózis észlelhető. Itt 

a fonalür átlagos nagysága 0,8x1,5 mm-cs . A kéthetes Vicryl esetében az akut gyulladás egy 

esetben megszűnt, míg nekrózis egy esetben hiányzik, a hegesedés jelei egyértelműen 

megjelentek. A kéthetes Safil vizsgálati képei hasonlóak. A fonalür nagysága a kéthetes 

Vicryl esetében az átlagos o,4xo,8 mm, míg a kéthetes Safil esetében o,4xl,2 mm. A 

háromhetes Vicryl anasztomózisok körül az akut gyulladás jelentősen csökkent, nekrózis 

elvétve látható, krónikus gyulladás és hegesedés minden esetben megtalálható. A fonalür 

átlagos naevsága o.3xo.6 mm. Mi? a háromhetes Safilnál a szövettani eredménv hasonló a 

fonalűr átlagos nagysága o,4 x o,9 mm. A fenti értékek táblázatban feltüntetve:

XIX. táblázat 3/0-s fonalak körüli reaktív zóna átmérői

Fonal
SAFIL
VICRYL

1 hetes______
0,8 X 1,5 mm 
0,5 X 1,0 mm

0,4 X 1,2 mm 
0,4 X 0,8 mm

3 hetes______
0,4 X 1,9 mm 
0,3 X 0,6 mm

IV.5. MEGBESZÉLÉS

A szubjektív tapasztalatok alapján a Vicryl és a hozzá csatolt tü áthaladása sokkal 

simább, sokkal könnyebben, kisebb traumatizáció árán valósítható meg, könnyebb volt vele 

varrni. A fonal kevésbé „fűrészelt” és vágott be, amit bizonyít a 0 napos belek terheléses 

vizsgálata, ahol a folyadék-áteresztés minden esetben a fibrinnel még nem eltömött 

szúrcsatornákból történt. Ugyanezt bizonyítja az egyhetes szövettani vizsgálat alkalmával 

tapasztalt fonalür nagyságbeli különbség, mely a gyógyulás folyamán csökkenő tendenciát 

mutatott, de mindvégig követhetően, jelentősen nagyobb volt a Safil körül, mint a Vicryl 

varratok körül. A fonal kezelhetősége, csomózhatósága és csomótartó képessége a szubjektív



megítélés kapcsán szintén a Vicryl javára döntötte el a mérleget, ami azonban az objektív 

vizsgálatkor nem mutatkozott ennyire számottevőnek.

Az objektív vizsgálatok a fonalak fizikai vizsgálatakor lényeges különbségeket az 

átmérőben nem mutattak. Mindkét fonal mikroszkóp alatti vizsgálata a csomózhatósághoz 

szükséges kellő rugalmasságot és jó csomótartást mutatott.

A csomók csúszási vizsgálata egyértelműen mutatta, hogy a vékonyabb / 2/0 / fonalaknál 

mindkét esetben, ha biztosan tartó csomót akarunk elérni, akkor legalább három egymás utáni 

csomót, de biztonság esetén, legalább négy egymás utáni csomót kell felhelyezzünk, melyek 

közül egy (ha lehet) dupla legyen. A két 3/0 -ás fonal összehasonlításakor, egy fokozattal a 

Vicryl javára billent a mérleg, mivel itt már a két dupla csomótól kezdve jó csomótartást 

találtunk.

A vastagabb, 0-ás fonalak esetében ez a kisfokú különbség továbbra is fennmaradt 

azzal a kiegészítéssel, hogy a vastagabb fonalak esetében a jó csomótartáshoz már elégséges 

volt két egymás utáni csomó, melyből legalább egyik dupla kellett legyen, ami azzal 

magyarázható, hogy e vastagabb fonalak rugalmassága nagyobb a csomó előtt és után eredeti 

alakjukat visszanyerve, nagyobb akadályt képeznek a fonal, illetve csomó megcsúszásának

A szakítószilárdság vizsgálatok azt mutatták, hogy a kapott eredmények gyakorlatilag 

azonosak ugyanazon csoporton belül. Szórásról itt alig beszélhetünk. Az abszolút eredmények 

az összehasonlítást a Safil javára billentették a 3/0-ás fonalak között, 8,7 N-al, mig a 0-ás 

fonalak között 24,2 N-al.

A harmadik csoportba tartozó biológiai próbáknál a hasfal vizsgálatakor a 0 hetes 

hasfalaknál számottevő különbséget nem találtunk, ez csupán magának a fonalnak a 

szakítószilárdságát tükrözte. Annál érdekesebb volt az, hogy egy hét elteltével, mikorra már a 

fonalak szakítószilárdságának csökkenése és a képződött fibrin ragasztó összekötő ereje miatt
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óO.ábra Megvarrt hasfalak szakítószilárdság összehasonlítása



a Vicryllal megvarrt hasfalak 52 %-al bizonyultak erősebbnek, mint a Safíllal megvarrt 

hasfalak. A kéthetes hasfalak esetében ez a különbség 20 %-ra lecsökkent még mindig a 

Vicryllal varrt hasfal javára, de a harmadik héten megint 46 %-al erősebbeknek bizonyultak a 

Vicryllal varrt hasfalak

Érdekes, hogy az első héttől a harmadikig, gyakorlatilag csökkenő tendenciát mutat a 

hasfalak szakítószilárdsága, ami a fonalak biológiai környezetben való szakítószilárdság 

csökkenésével magyarázható, melyet még az újonnan képződő hegszövet nem győz 

ellensúlyozni./18./. A hasfal szakítószilárdság vizsgálatok eredménye szignifikánsan mutatja 

hogy a Vicryllal megvarrt hasfalak első héttől a gyógyulásig, erősebbeknek bizonyultak a 

Safíllal megvarrt hasfalaknál. A szövettani vizsgálatok számottevő különbséget a fonalak által 

okozott gyulladásban, illetve sejtes reakcióban a két fonal között nem mutattak.

A bél anasztomózisok makroszkópos vizsgálata kapcsán az 54 anasztomózisból 

csupán kettőnél találtunk inszufficienciát, mindkét esetben Safilos anasztomózisnál. Minkét 

esetben csupán egv-egv bélrész inszufficienciáia kapcsán kialakult fisztula körül képződött 

tályog, vagy konglomerátum volt jelen, mely azonban generalizált peritonitisz, illetve 

passzázs zavar kialakulását nem eredményezte. A bél terheléses vizsgálata a 0 napos belektől 

a 3 hetes, gyakorlatilag gyógyultnak tekinthető belekig az összehasonlításos csoportban a 

Safíllal
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0 nap 1 hét 2 hét 3 hét

|■  SAFIL □ VICRYL*]

6 l.ábra Anasztomózisok áteresztésének összehasonlítása

végzett anasztomózis kisebb terhelhetőségét mutatta, minden egyes esetben ez az 

anasztomózis engedett át hamarabb.



A 0 napos anasztomózisoknál egyértelműen a képződött szúrcsatorna volt a „locus minoris 

resilentiae”, ugyanis itt még gyulladásos vagy kicsapódásos fibrindugóról nem beszélhetünk. 

Ezekben az esetekben is a Safil szúrcsatornáiból minden esetben hamarabb észleltünk 

áteresztést, mint a szubjektiven is könnyebben csúszó kisebb traumái okozó Vicrylnél. 

Érdekes, hogy az 1 hetes varratoknál a 0 naposhoz képest jelentős nyomásemelkedési 

láthatunk ami szinte a véglegessel megegvező és ezt követően a második, illetve harmadik 

hétre számottevően nem változik. Hacsak nem vesszük figyelembe a 2. héten jelentkező 

kisfokéi visszaesést, ami talán azzal magyarázható, hogy a fonalak szakítószilárdsága már 

csökkent de még a képződő hegesedés nem elég erős, hogy ezt teljesen kompenzálja. A 3. 

héten bár a fonalak szakítószilárdsága tovább csökken, a képződött hegesedés ezt 

kompenzálni tudja, a kapott értékek magasabbak, több esetben az ép bel hamarabb szakad át, 

mint az anasztomózis hegesedett, vastagabb környéke.

A szövettani vizsgálat a bél anasztomózisok esetében megegyező eredményeket 

mutatott mindkét csoportnál, ami arra engedett következtetni, hogy szövettani szempontból 

nincs ielentős különbség a két fonal által kiváltott szövettani reakciók között Az egyedüli 

számottevő különbség a fonalűr átmérőjében látható, mely a kezdeti folyadékterhcléses és 

szubjektív eredményeknek megfelelően bár fokozatosan csökkenő tendenciát mutat, 

mindvégig megtartja a különbséget a két típusú fonal között.

IV.6. KÖVETKEZTETÉS

Összegezve a kísérlet eredményeit, a célkitűzésekben feltett kérdésekre az alábbi 

válaszokat adhatjuk:

Mindkét vizsgált közepes felszívódási idejű sodrott varróanyag alkalmas a 

gasztrointesztinális sebészetben gyakran alkalmazott bélvarratok és hasfal rekonstrukció 

elvégzésére. Mind kezdeti mechanikai paramétereik, mind a fokozatosan csökkenő 

szakítószilárdságuk biztosítja a szövetek gyógyulásához szükséges összetartó erőt. Az általuk 

kiváltott szöveti reakció természetes és kezdetben főleg a beavatkozás, az implantáció okozta 

szöveti traumával van összefüggésben.

Alaposan megvizsgálva és objektívon elemezve a két azonos csoportba tartozó 

ugyanolyan célra szánt és azonos paraméterekkel hirdetett varróanyagot, kijelenthetjük hogy 

bár mindkettő megfelel annak a feladatnak amelyre tervezték, egyikük minden tekintetben 

jobb paraméterekkel rendelkezett mint a másik. Hogy ezen objektíven mérhető különbségek a 

gyakorlatban, a gyógyulás folyamatában mennyire játszanak szerepet nehezen megítélhető és 

nem is volt célja kísérletünknek.
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V. MONOFIL FEL NEM SZÍVÓDÓ POLYPROPILENE (PROLENE) ÉS 

HOSSZÚ FELSZÍVÓDÁSÚ POLYDIOXANONE (PDSII.) ILLETVE POLYGLACT1N 

(MAXON) VIZSGÁLATA INVARRATOKBAN
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V.l. BEVEZETÉS

Minden szövet esetében elmondhatjuk, hogy a varratnak a fő szerepe az 

összetartásban, a szövetszélek megfelelő pozicionálásában van. Ennek a feladatnak elviekben 

addig kell eleget tenniük, amíg a szervezet a hegképződés mechanizmusa révén maga tudja 

biztosítani a helyreállított részek egységet, ezáltal a varróanyag szerepét veszítve vagy 

eltávolítható, vagy jobbik esetben külön beavatkozás nélkül eltűnik, felszívódik./10./

Vannak olyan szövetek az emberi szervezetben melyek esetében a mechanikai 

teherbírásnak az átlagosnál nagyobb szerepe van mégsem a csontok kategóriájába tartoznak 

A szövetek fő szerepe a mozgások esetében az erőátvitel, a vázelemek rögzítése. Nevükön 

nevezve az inak és a szalagok. Az inak és a szalagok helyreállításában mindig is jelentős 

szerepe volt a mechanikai tényezőnek. Hosszú évszázadokon keresztül pontosan a nem 

megfelelő technikák és anyagok használata, tette elfogadhatatlanul rosszá az erdményeket, 

egyenesen megkérdőjelezve a helyreállítás szükségességét illetve jogosultságát./19./ Ezen 

anatómiai képletek élettanának, gyógyulási folyamatának ismerete tette lehetővé egy új 

alapokon nyugvó helyreállítási protokoll kidolgozását melynek azonban szerves, alapvető 

része a felhasznált varróanyag.

A kezdeti abszolutizmusra törekvő szemlélet eredményeképpen a lehető legerősebb 

anyag, az acéldrót használata terjedt el, de bebizonyosodott, hogy csupán a mechanikai 

erősség nem elegendő az élő, biológiai tulajdonsággal rendelkező inak biztos helyreállítására. 

A követelmények sokrétűek, hisz a lehető legvékonyabb átmérő mellett, a legnagyobb 

erősség, kezelhetőség, szövetbarátság és eltávolíthatóság voltak a megcélzott kritériumok.

Az inak hosszú, 4-6-8 hetes gyógyulásának idejére a kezdeti varróanyagnak kel! 

biztosítani az ínvégek egybetartását úgy, hogy közben részben az akaratlan, tudatalatti izom- 

összehúzódások, illetve újabban a letapadások megelőzését szolgáló tornagyakorlatok miatt, a 

megvarrt ínvégek mechanikai erőbehatások révén elmozdulva, munkát végeznek. Az utóbbi 

időben az általánosan elfogadott ínvarró anyagok a szintetikus nem felszívódó monoftlek 

vollak./13., 19./



Az új anyagok megjelenésével felmerült a lehetősége a hosszú felszívódási idejű 

monolil vanóanyagok használatának. Ezekkel szemben a klasszikus tanokon nevelkedett 

idősebb kézsebész generáció komoly akadályokat támasztott, de egyre több közlemény 

foglalkozik e varróanyagok különböző területeken való használhatóságának 

bizonyításával./29./

Az ínvarratok estében e/en anyagok elvi has/nálhafóságát a már feltérkénezet* 

íngyógyulás ismerete, illetve új, az eddigiektől eltérő technikák használata tette lehetővé.

A mi célunk, a jelenleg elérhető két különböző, hosszú felszívódási idejű mono fii sebészi 

varrófonal összehasonlítása volt, az eddig legelfogadottabbként használt nem felszívódó 

monofillal, illetve egymással, különböző új technikák alkalmazása során.

V.2. A KÍSÉRLET CÉLJA

A kísérlet célja a legfiatalabb” varróanvag csoport a monofii hosszé felsyfvóHási 

idejű varróanyagok egy speciális területen való felhasználhatóságának vizsgálata volt. A 

baleseti sebészet, ortopédia, kézsebészet területének egyik legkritikusabb része a flexor inak 

varrata. Az itt alkalmazott technikáknak és varróanyagoknak különös követelményeknek kell 

megfelelniük. A különböző technikák és a nekik megfelelő fonalak vizsgálatakor a következő 

kérdésekre kerestük a választ:

-az ingyógyuláshoz szükséges összetartás biztosítására megfelelnek-e a manapság 

használt varrattechnikák, vagy szükséges változtatni több évtizedes szemléletünkön?

-rendelkeznek-e a hosszú felszívódási idejű monofil varróanyagok kellő mechanikai 

tulajdonságokkal?

-a fonal „abszolút” szakítószilárdsága, erőssége, vastagsága vagy inkább a módszer a 

meghatározó?

-van-e számottevő különbség két azonos csoportba tartozó, különböző gyártótól 

származó, különböző alapanyagú felszívódó monofd varróanyag között?



V.3. ANYAG ES MÓDSZER

A vizsgálatokat a PTE AOK Kísérletes Sebészeti Intézetében, illetve a Pollack Mihály 

Műszaki Főiskola Szakítószilárdsági Tanszékén végeztük.

A vizsgált anyagok a monofii, nem-felszívódó polipropilén /Prolene/, illetve a két jelenleg

/PDS II./, illetve a polygalaktin /Maxon/, voltak. A vizsgált fonalak esetében mindháromnál 

az 5/0-ás és a 6/0-ás vastagságokat teszteltük. Az 5/0-ás fonalakat a “magvarratok” 

készítésénél, a 6/0-ás fonalakat a “cirkuml'erenciális” varratok esetében használtuk. A 

magvarratok esetében használt 5/0-s méretet úgy állapítottuk meg hogy a humán flexor inak 

magvarrata során alkalmazott, átlagosan elfogadott 3/0-s mérethez arányítottuk egy egyszerű 

hármas szabály segítségével az átlagos humán ínak kutyainakhoz viszonyított átmérőjét.

A biológiai környezet biztosítására, illetve a majdani in vivo kísérletsorozat alapfeltételeinek 

megteremtése végett, kutya flexor inakon végeztük a különböző helyreállítási technikákat. Az

voltak. A helyreállításig, illetve ezt követően a mechanikai tesztelésig, /mely minden esetben 

azonnal , de maximum 1-2 órás késéssel megtörtént/ fiziológiás sóoldatban, hűtőszekrényben 

voltak tárolva.

A használt technikák három nagy csoportba tartoztak, ezeket mindhárom fonallal 

külön- külön elvégezve, kerültek vizsgálatra. Ezek a csoportok a csupán magvarrattal ellátott 

inak csoportja, a csupán cirkumferenciális varrattal ellátott inak csoportja illetve a két 

technika kombinációjával megvarrt inak csoportja. A csoportokon belül a további 

módszereket alkalmaztuk:

A.)-. Magvarratok

-Módosított Kessler 

-Egyhurkos Tsuge 

-Kéthurkos /dupla/ Tsuge

A magvarratok közül a Kessler varratot használtuk mint az egyik legáltalánosabban, 

nemzetközileg is elterjedt varratot. Ez a varrattípus referenciaként szolgál számos 

összehasonlító vizsgálatban.
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63.ábra Tsuge varrat

A Tsuge varrat(42.) szintén egyik legelterjedtebb varratforma, mely egyszerűségénél 

és gyors kivitelezésénél fogva az egyik leggyakrabban idézett ínvarró módszer.(13.) Hátránya, 

hogy csak egy speciálisan erre a módszerre kifejlesztett és gyártott huroköltéssel valósítható 

meg. Ezt a fajta hurokkal ellátott atraumatikus tű-fonal komplexumot minden nagyobb 

fonalgyártó cég készíti és forgalmazza.

B.)-Cirkumferenciális varratok

-Deep Bite Circumferencial / mélyharapásos körkörös/ varrat 

-Silverskjöd féle keresztezett „ Cross Stich” körkörös varrat

64.ábra « Mélyharapásos » 6 5 .á b ra  « C r o ssS tic h  »
körkörös varrat k ö r k ö r ö s  v a r r a t



módon több mint 250 mechanikai tesztelést hajtottunk végre melynek során a natív 

varróanyagokat és 162 inat teszteltünk.
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66. ábra „gap” vagy „hézag” képződése húzóerő hatására

Az inak esetében minden csoportban 6 szakítási eredményünk volt, amelyekből a 

leggyengébbet és legerősebbet nem vettük figyelembe, a megmaradó 4 -bői átlagot 

számoltunk.

V.4. EREDMÉNYEK

A fonalak vastagságvizsgálata mikrométerrel és mikroszkópos meghatározással 

készült A fonalak esetében a mért eredmények a következők:

XX. táblázat Fonalak átmérője mm-ben kifejezve

Prolene 5/0 Prolene 6/0 Maxon 5/0 Maxon 6/0 PDS II 5/0 PDSII6/0
| Mikrométer 0, 15 mm 0,05 mm 0,20 mm 0,05 mm 0,15 mm 0,05 mm
| Mikroszkóp 0,18 mm 0,08 mm 0,20 mm 0,09 mm 0,15 mm 0,07 mm

A szakítószilárdság vizsgálatakor a szakadás minden esetben a csomónál következett 

be. A szakításos értékeket minden esetben grafikusan is ábrázoltuk, és e grafikus ábrákból



kiszámítottuk a fonalak nyúlását. A szakítószilárdság és az clongációk értéket a következő 

láblázaL mutatja:
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XXI. táblázat Natív fonalak szakító szilárdsága és elongációja

5 /0 6 /0
Szakítási Nyúlás

szilárdság
Nyúlás

PDS II. 20,31 N 75 % 7,69 N 83 %
MAXON 24,28 N 68 % 12,00 N 90%
PROLENE 16,42 N 75 % 6,13 N 81 %

Az 5/0-ás fonalakkal végzett magvarratok vizsgálatakor regisztrált gap képzési illetve 

szakítási erőket a következő táblázat mutatja:

XXII. táblázat 5/0-s „magvarratok'” gap-képződési és szakítási értékei

KESSLER TSUGE - SZIMPLA TSUGE- DUPLA
GAP 1 mm SZAKAD GAP 1 mm SZAKAD GAP 1 mm SZAKA

PDS II. 2,02 N 16,15 N 2,84 N 18,96 N 4,48 N 26,97 N
MAXON 1,80 N 14,75 N 1,89 N 14,56 N 3,11 N 24,13 N
PROLENE 2,24 N 14,56 N 2,48 N 16,97 N 3,98 N 25,28 N

A körkörös varratok esetében mért gap képződési és szakadási értékek átlagát a következő 

táblázat mutatja:

XXIII. táblázat Körkörös varratok gap-képződési és szakítási értékei

SILVERS KJÖD SILVERS KJÖD DEEP BITE CIRC
5/0 6/0 6/0
GAP SZAKAD GAP SZAKAD GAP SZAKA

PDS II. 22,88 N 38,62 N 13,83 N 33,27 N 28,44 N 34,65 N
MAXON 21,90 N 36,13 N 11,67 N 30,21 N 28,14 N 35,90 N
PROLENE 18,79 N 39,53 N 9,05 N 18,27 N 26,08 N 31,30 N
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A kombinált, /magvarrat + körkörös varrat / varratok esetében mén gap képzéshez és 

szakadáshoz szükséges erők a következők:

XXIV. táblázat Kombinált varratok gap-képződési és szakítási értékei

PDS II:
MAXON
PROLENE

KESSLER
GAP SZAKAD

TSUGE SZIMPLA

27,45 N 
24,01 N 
22,28 N

34,48 N 
32,17 N 
33,65 N

32,89 N 
29,99 N 
27,11 N

41,26 N 
34,87 N 
34,53 N

TSUGE DUPLA

A kapott értékeket összesítettük és grafikusan ábrázoltuk. A kapott grafikon 
szemléletesen ábrázolja a különböző technikák esetében az 1 mm-es „hézag” keletkezéséhez 
szükséges erőt Newton-ban kifejezve.

TSUGE DBL+DBC 

TSUGE SGL+DBC 

6/0 DEEP BITE 

KESSLER + DBC 

5/0 CROSS STICH 

6/0 CROSS STICH 

MAGVARRAT

0 5
6 7 . á b ra

10  15  2 0  25  3 0  35 N e w to n

1 m m -e s  « g a p  » k é p z ő d é sé h e z  sz ü k sé g e s  erő  
k ü lö n b ö z ő  v a r r a t te c h n ik á k  e se té b e n  N e w to n b a n
DBL (double)-dupla,
DBC(deep bite circumferencialj-mélyharapásos körkörös 
SGL(single)-szimpla
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A felhasznált három féle fonal , a nem felszívódó polypropilene (Prolene), a hosszú 

felszívódási idejű polyglactin (Maxon) és a polydioxanone (PDS 11.) viselkedését vizsgálva 

minden alkalmazott technikát figyelembe véve az alábbi grafikusan ábrázolt átlag 

szakítószi! árdságot kaptuk

figyelem be v éve

V.5. MEGBESZÉLÉS

Az elvégzett kísérletekből származó vizsgálatok egyértelműen bizonyítják, hogy a 

felszívódó fonalak mechanikai tulajdonságai kedvezőbbek, mint a nem-felszívódó fonalé. Az 

egyszerű fonal-szakítószilárdság vizsgálatok a legjobb eredményeket a Maxon esetében adták. 

Igaz, azonban, hogy e fonal valójában vastagabbnak bizonyult mint a többi, gyárilag 

ugyanolyan vastagnak feltüntetett varróanyag.



A biológiai környezetbe helyezett fonalak, ínvarratok esetében az eredmények 

megváltoztak a PDS II. javára. A használt technikától függetlenül az elért sorrend minden 

esetben PDS II, Maxon majd Prolene volt.

A csupán magvarratok alkalmazásával helyreállított inak esetében olyan korai “gap” 

képződést találtunk, hogy ez önmagában elégtelennek minősíthető az inak helyreállításában. 

Az újabbnak számító Tsuge technika egymagában is, míg duplán behelyezve jelentősen 

megemelte a “gap” képződéshez szükséges erőt, és a végső szakítószilárdságot, de még így 

sem érte el az ín gyógyuláshoz szükséges mechanikai összetartó erőt.

A körkörös varratok alkalmazása még a magvarratokénál vékonyabb fonal esetében is 

szignifikánsabban nagyobb erőt kölcsönzött az ínnak, mind a “gap” képződés, mind a 

szakítószilárdság területén.

A magvarratok cirkumferenciális varratokkal való kombinálása számottevően 

megemeli a “gap” képzéshez, illetve a szakításhoz szükséges erőket. Ebben az esetben is 

érvényesült, a csupán magvarratok esetében tapasztalt Dupla Tsuge, Szimpla Tsuge, Kessler 

varrat rangsor.
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V.6. KÖVETKEZTETÉSEK

A kísérleteink meggyőzően bizonyították, hogy a felszívódó fonalak azon előnyük 

mellett, hogy idővel újabb beavatkozás nélkül eltűnnek a szervezetből, mechanikailag is 

alkalmasak olyan szerepkörre melyet eddig csupán a nem-fclszívódó, erős monofd 

fonalaknak tartottak fenn kizárólagos módon/34./. Ezek alkalmasak olyan új technikák 

esetében is, mint a huroköltést igénylő Tsuge módszer és a jelenleg, fontosságukat egyre 

inkább bizonyító körkörös egyeztető varrtok. Az általuk biztosított mechanikai plusz 

kifejezetten előnyösnek tűnik a flexor ín sebészetben egyre inkább divatos és alapfeltétellé 

váló aktív posztoperatív utókezelésben. /14.,23./

Az előző kísérletek, illetve a gyártó cégek által megadott szakítószilárdság-vesztési és 

felszívódási paramétereik, egyaránt alkalmassá teszik az inak biológiai gyógyulási folyamata 

által igényelt aránylag hosszú periódus idejére biztosítandó mechanikai szerepre./19./ 

Természetesen további kísérletes vizsgálatok szükségesek, melyek az élő szervezetbe való 

beültetés és az íngyógyulás szempontjából kritikus időpontokban való mechanikai és 

szövettani tulajdonságok vizsgálatát célozzák meg.



VI. A KÍSÉRLETEKBŐL LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK ÉS ÚJ 

EREDMÉNYEK

A sebészi varróanyagok használata minden sebész által mindennapos dolog Ennek 

ellenére a területen megjelent kis számú igazán objektív publikáció, az ez irányú oktatás és 

továbbképzés szinte teljes hiánya következtében, a felhasználók ismeretei igencsak hiányosak. 

Az érintettek jelentős része ennek tudatában van és igénye lenne a téma jobb megismerésére, 

ludásszintje elmélyítésére.

Tudomásunk szerint munkánk az első objektív felmérés, mely a varróanyagokkal 

kapcsolatos tudásszintűnkről ad tájékoztatást.

Kísérleteink eredményeinek áttekintése kapcsán levonható új következtetések a 

következőek:

Első kísérletsorozatunkkal kimutattuk, hogv a nvakorlatban lermvakrabban használt 

fonalak csoportonként is és azonos csoportokon belül is, rendelkeznek jelentős mechanikai 

tulajdonságbeli különbséggel.

A tulajdonságok a környező biológiai szövet milyenségétől és az expozíciós idő 

hosszától függően jelentősen változnak.

Pozitív eltérésként regisztrálhattuk a hosszú felszívódási idejű mono fii varróanyagok 

jó fizikális paramétereit, szövetbarát jellegzetességét, mely kísérleteinkben a gyárilag 

megadott paramétereknél jobbat nyújtott.

Kimutattuk hogy a fonal által kiváltott szöveti reakció a legtöbb esetben függvénye a 

felhasznált anyag milyenségének.

Bőr varrata esetén, tekintettel a varratok aránylag korai, 1—2 hetes eltávolítási idejére, 

a felhasznált fonaltól függetlenül szinte azonos erős reakciót észleltünk. Ez az erős reakció a 

második héttől regressziót mutatott, majd ezt követően a túl hosszú ideig való benthagyás 

eredményeképpen a lokális irritáció, illetve felülfertőzések miatt jelentős növekedést 

produkált.

A bőrvarratok esetében a minimális szöveti reakció elérése érdekében a fonal 

milyenségénél fontosabb a szövetek sérülésének csökkentése, a szövetkímélő módszerek, 

varratok használata, a jó keringés biztosítása és a felülfertőzések elkerülése, illetve a varratok 

legkésőbb második héten való eltávolítása.

Megállapítottuk, hogy nagyon sokszor nem egyeznek a gyártók által reklámozott 

tulajdonságok és fizikális paraméterek az általunk kísérletesen talált eredményekkel.
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Ezt alapul véve munkánk célkitűzése a különböző fonalak tervezett kísérletekben 

történő objektív értékelése volt, azon szövetféleségekben, melyek az általános sebészi 

ténykedés legnagyobb hányadát teszik ki.

Kísérleteinkkel kimutattuk, hogy a közepes felszívódási idejű, szintetikus felszívódó 

sodron fonalak mechanikai es biológiai paramétereik, tulajdonságaik alapján megfelelnek a 

gasztrointesztinális sebészet követelményeinek. Bár a vizsgált fonalak mindegyike 

alkalmasnak bizonyult a feladatra, alaposabb elemzés után egyértelműen kiderült, hogy 

lényeges különbségek is találhatók az azonos tulajdonságokkal jelölt fonalak között.

Harmadik kísérletsorozatunk szintén egy specifikus terület specifikus

követelményeinek kielégítését megcélozó fonalcsoport, illetve sebészi technika vizsgálatát 

szolgálta. Eredményeink alapján a következőket szögezhetjük le:

Eredményeink azt látszottak igazolni, hogy egy specifikus területen nem biztos, hogy 

csak a felhasznált anyagok fejlesztése, hanem a használt technikák változtatása is szükséges a 

jobb eredm ények eierese erdekeoen. A több évtizeden at alkalmazott tecbnikak helyett, vagy 

azok kiegészítéseként új , más módszerekre is hangsúlyt kell fektetnünk.

Az inak sikeres, jó gyógyulása érdekében szükséges mechanikai összetartó erő eddigi 

tudásunk alapján a magvarrat által biztosított Kísérleteink bebizonyították, hogy az eddig 

általában csak egyeztető varratként használt körkörös varratnak fontos, a magvarratot 

többszörösen meghaladó mechanikai szerepe is van.

A jelenleg hozzáférhető hosszú felszívódási idejű varróanyagok kimagaslóan jó 

paraméterei sok esetben nemcsak megközelítik, hanem cl is hagyják a klasszikusan erre a 

célra használt fonalakét.

Inak varrata esetén is bebizonyosodott, hogy azonos csoportba tartozó, azonos 

tulajdonságokkal, paraméterekkel rendelkező fonalak között is jelentős különbség van, olyan 

különbség mely számottevően befolyásolhatja a gyógyulás eredményét.

Összegezve kijelenthetjük hogy a megfelelő technika, illetve varróanyag 

kiválasztásának egyedüli objektív módja a kísérletesen bizonyított tények és tudományos 

adatok felhasználásán alapulhat.. A gyártó és forgalmazó cégek „kissé felfele kerekítő” 

gyakorlata a piac birtoklása érdekében, megnehezíti a választást, mely az újabbnál újabb 

specifikus fonalak megjelenésével egyre nehezebben áttekinthető lesz. A választáshoz 

szükséges „tisztánlátás” alapfeltétele az egyre nagyobb számú és szélesebb területekre 

kiterjedő objektív fizikális in vitro és in vivo vizsgálatok kiterjesztése és eredményeinek 

közzététele.
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Suppl of J. Hand Surg. Eur. vol.

Currelaru I., Szabó Zs., Paraschiv D.

The Chemobil effect in hand malformations

(Európai Kézsebészeti Kongresszus, Bologna/Olaszo., 1997. június)

Suppl of J. Hand Surg. Eur. vol.

Szabó Zs., Foucher G., Schwartz E.

A Foucher-féle „repülő sárkány” lebeny

(Magyar Kézsebészeti Társaság Nemzetközi Kongresszusa, Budapest, 1997. 

augusztus)

Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet és Plasztikai Sebészet 

Suppl. 1997

Szabó Zs., Bárány I., Kazacsay F.

Transfer liber sau lambou pediculat in rcconstructia membrului inferior 

(II. Romániai Kézsebészeti és Plasztikai Sebészeti Kongresszus, 

Temcsvár/Románia, 1997. szeptember)

Revista Romana de Microchirurgie Supliment 1997



6. Szabó Zs., Rőth E., Bárány I.

Comparative study of resorbable and non resorbable suture materials and 

different techniques in flexor tendon repair

(Európai Kézsebészeti Kongresszus, Barcelona/Spanyolo., 2000. június)

Suppl. of J. Hand Surg. Eur.vol. 2000. Abstract Book

7. Szabó Zs., Bárány I.

The sural flap- the ideal Hap in lower limb reconstruction 

(Európai Traumatológus Kongresszus, Hannover/Németo., 2000. szeptember) 

Injury, Abstract and Poster Book 2000

8. Szabó Zs.,Nyárády J.,Bárány I.

Comparative study of pedicled versus free flaps in upper limb reconstruction 

Suppl.of J. Hand Surg. Amer. Vol 2001.
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III. ELŐADÁSOK

1II.1. Meghívott, felkért előadóként vezetett továbbképzések, vvorkshopok:

1. Bőrzáró anyagok és technikák

(Elméleti, gyakorlati továbbképző tanfolyam, Bukarest/Romáma, 1997.június )

2. Invarratok történelmi áttekintése, új varrattechnika bemutatása 

(Elméleti, gyakorlati továbbképző tanfolyam, Miskolc, 1997. november )

3. Varróanyagok a sebészetben

(Elméleti, továbbképző tanfolyam, Tauplitz/Ausztria, 1998. február )

4. Invarratok történelmi áttekintése, új varrattechnika bemutatása

(Elméleti, gyakorlati továbbképző tanfolyam, Székesfehérvár, 1998. március )

5. Varrattechnikák és varróanyagok a flexor inak helyreállításában 

(Elméleti, gyakorlati továbbképző tanfolyam, Pécs, 1998. november )

6. Lebenyek a végtagok lágyrész defektusainak ellátásában 

(AO továbbképző tanfolyam, Lillafüred, 1999. február)

7. Varróanyagok és varrattechnikák a sebészetben

(Elméleti, gyakorlati továbbképzés műtősnők részére, Miskolc, 2000. március )

8. Varróanyagok és varrattechnikák a sebészetben

(Elméleti, gyakorlati továbbképzés a PTE AOK Kísérletes Sebészeti

Intézetében orvos rezidenseknek, Pécs, 2000. április)

9. Varróanyagok és varrattechnikák bőregyesítésben

(Elméleti, gyakorlati továbbképzés a PTE AOK Kísérletes Sebészeti

Intézetében orvos rezidenseknek, Pécs, 2000. július)



10. Nagy szövethiányok pótlása érnyeles lebenyekkel

(Elméleti továbbképzés a III. Romániai Kéz- és Mikroscbészeti 

Kongresszuson, Iasi/Románia, 2000. május 10-13)

1 1. Lágyrész detectusok ellátása a felsővégtagon

(Elméleti továbbképzés a Skandináv-Magyar Ké/.sebészeti Kongresszuson, 

Kuopio/Finnország, 2000. augusztus 17-19)

12. Pylon törésekhez társuló lágyrészkárosodások műtéti megoldása 

(AO továbbképző tanfolyam, Pécs 2001.február 20-22)

13. Varróanyagok és varrattechnikák a flexor inak helyreállításában

(2.Haladó Európai Kézsebészeti Kurzus-Lillafüred 2001.április 23-26)

im Emyeies lebenyek a telso végtag helyreállításában

(2.Haladó Európai Kézsebészeti Kurzus-Lillafíired 2001.április 23-26)
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III.2. Kongresszusokon elfogadott előadások és poszterek

1. Szabó Zs., Giliczc T.

Egy új émyeles lebeny a kéz lágyrész pótlásaiban

(Magyar Kézsebész Társaság Éves Kongresszusa, Pécs, 1995. augusztus)

2. Szabó Zs., Currelaru I., Jenei Cs., Gilicze T.

Egy „egyszerű és olcsó” lebeny a kézsebészetben

(Első Kelet-Európai Kézsebészeti Kongresszus, Brassó/Románia, 1995.

szeptember)

3. Szabó Zs., Zakaria I., Jenei Cs., Gilicze T.

A DeQuervain tenosynovitis etiológiája

(Első Kelet-Európai Kézsebészeti Kongresszus, Brassó/Románia, 1995.

szeptember)



4. Szabó Zs., Currelaru I.

Egyszerű és olcsó külső rögzítő a nyílt kézközépcsont törések kezelésében 

(Európai Kézsebész Társaság Kongresszusa, Párizs/Franciao., 1996. május) 

Suppl Of Journ. Hand Surg. Eur. vol.

5 Szabó Zs., Schwartz F

Benett törések kezelése Isclin szerint

(Magyar Kézsebész Társaság Vándorgyűlése, Eger, 1996. szeptember)

6. Currelaru L, Szabó Zs., Paraschiv D.

A Cscmobil-cffcktus a kéz rendellenességei tükrében

(Európai Kézsebészeti Kongresszus, Bologna/Olaszo., 1997. június)

Suppl Of Journ. Hand Surg. Eur. vol.

7 Szabó Zs.. Foucher G Schwartz F

A Foucher-féle „repülő sárkány” lebeny

(Magyar Kézsebészeti Társaság Nemzetközi Kongresszusa, Budapest, 1997. 

augusztus)

8. Szabó Zs., Bárány E, Kazacsay F.

Émyeles versus szabadon átültetett lebenye az alsóvégtag defectusainak 

ellátásában

(IE Romániai Kézsebészeti és Plasztikai Sebészeti Kongresszus,

Temesvár/Románia, 1997. szeptember)

9. Szabó Zs.

Kézsebészeti ellátás a B.-A.-Z. Megyei Kórházban

(B.-A.-Z. Megyei Kórház Traumatológiai Osztályának Jubileumi

Vándorgyűlése, Lillafüred, 1998. szeptember)

10. Szabó Zs., Bajdik B., Kazacsay F., Bárány I.

A suralis lebeny az alsóvcgtag defectusainak pótlásában

(Magyar Traumatológus Társaság Éves Kongresszusa, Pécs, 1999. május)
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11. Szabó Zs., Bajdik B.

Lágyrészpótlások a fclsövégtagon

(Magyar Kézsebész Társaság Éves Kongresszusa, Győr, 1999. szeptember)

12. Currclara 1., Szabó Zs., Rotaru B.

Fejlődési rendellenesség a hüvelykujj extensor apparátusában új műtéti 

megoldás

(TFSSH és Japán Kézsebészeti Társaság Kongresszusa, Kyoto/Japán, 2000. 

május)

13. Szabó Zs.

Nagy szövethiányok pótlása érnyeles lebenyekkel

(Elméleti továbbképzés a III. Romániai Kéz- és Mikrosebészeti 

Kongresszuson, Iasi/Románia, 2000. május)

14. Szabó Zs., Rőth E., Bárány I.

Összehasonlító vizsgálat felszívódó és nem felszívódó varróanyagok és

különböző technikák esetében a flexor inak helyreállításában

(Európai Kézsebészeti Kongresszus, Barcelona/Spanyolo., 2000. június)

15. Szabó Zs., Nyárády J., Bajdik B., Bárány I.

Összehasonlító vizsgálat szabadon átültetett és émyeles lebenyek között a 

felsővégtag helyreállító sebészetében

(Skandináv-Magyar Kézsebészegi Kongresszus, Kuopio/Finno., 2000. 

augusztus)

16. Szabó Zs., Bárány I.

Suralis lebeny -  az ideális lebeny az alsóvégtag helyreállító sebészetében?! 

(Európai Traumatológus Kongresszus, Ilannovcr/Ncmcto., 2000. szeptember)

17. Szabó Zs.,Gonda G.,Bajdik B.,Tóth Cs.

Az interosseus posterior és interosseus anterior lebeny szerepe a kéz 

szövethiányainak pótlásában 

(A Magyar Kézsebész Társaság 8. Konj
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Lillafüred 2001.április)



Köszönetnyilvánítás

Ahhoz, hogy az értekezésemhez szükséges szakmai ismereteket megszerezhessem, hogy a 

szükséges külföldi gyakorlatokon tudást, ismeretséget és gyakorlatot szerezhessek, mindenek 

előtt Renner Antal Professzornak tartozom hálával. Támogatásának köszönhetem,hogy olyan 

neves helyeken es emberek mellett dolgozhattam mint Guy Fouchcr.EIi/a Lebreton, Hakan 

Eugnegard és Yoshiaki Hosaka Professzorok.

Hosszú távolléteim biztosításáért és támogatásukért köszönettel tartozom Kórházom volt 

igazgatójának, Katona Zoltán Főorvosnak és a jelenlegi Főigazgató Főorvosnak, Dr. Csiba 

Gábornak.

Köszönöm megértő és segítőkész osztályvezetőmnek, Bárány István Főorvosnak.,hogy 

távolléteim alatt is munkaközösségünk szerves tagjának érezhettem magam, hogy a tanultakat 

kipróbálva a mindennapos tevékenység során a betegek gyógyulása érdekébe állíthattam. 

Osztályom orvosdolgozóinak, kollégáimnak, barátaimnak köszönöm a kísérletekben vállalt

mindennapos munkák terheit, biztosítani a szükséges szabadidőt.

Az értekezés megvalósításához szükséges szakmai háttér biztosításában, a tudományos 

vezetés elvállalásáért és a mérhetetlen támogatásért, köszönettel tartozom örök lelkesítőmnek, 

témavezetőmnek Rőth Erzsébet Professzornak. Az általa vezetett Kísérletes Sebészeti Intézet 

teljes munkaközössége, orvoscsoportja, műtősnői és technikusai fáradhatatlan munkával és 

sok türelemmel járultak hozzá munkámhoz.

A műszaki mérések lebonyolításában Lantos János Docensnek, a közlemények 

megszerkesztésében Borsiczky Balázsnak köszönöm a segítségét.

A kísérletek megvalósításához nyújtott anyagi és eszközös támogatást, mely nélkül nem 

jöhetett volna létre ez az értekezés, köszönöm a Johnson &Johnson Ethicon cégnek valamint 

külön Vincze Ritának és kollégáinak.

A szövettani munkák és kiértékelések fáradságos sokszor sziszifuszi munkájában nyújtott 

önzetlen segítségéért külön köszönet illeti meg Minik Károly Osztályvezető Főorvos Urat. 

Végül köszönöm Szüleimnek a bíztatást és támogatást, valamint Feleségemnek és 

Gyermekeimnek a végtelen türelmet, a nyugodt családi hátteret ami e munka elvégzéséhez 

nélkülözhetetlen volt.


