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RÖVIDÍTÉSEK 

 

BMI: body mass index 

IP: intraperitonealis 

Ki 67: G1, S, G2/M fázisban expresszálódó protein – sejtosztódás kimutatására 

mDs: módosított Diamond skála 

MNF 116: cytokeratin ellenes egész antitest – mesothel kimutatására 

NIDDM: non inzulin dependens diabetes mellitus 

Prem: 4/0 Premilene varróanyag 

PreSi: Premilene háló szilikon fedéssel 

PTFE - polytetrafluoroethilén 

PU: polyurethán 

Saph: 4/0 Saphil varróanyag 

Si: szilikon 

SSI: surgical site infection 

VAS: vizuális analóg skála 

VEGF: vascularis endothel növekedési faktor – angioneogenesis kimutatására 

Vicr: 3/0 Vicryl varróanyag 

VySi: Vypro háló szilikon fedéssel 
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1. HASFAL ANATÓMIÁJA ÉS BIOMECHANIKÁJA 

A hasfalat alkotó nagy lapos izomlemezek (m. abdominis obliquus externus et internus, m. 

transversus abdominis), egymást keresztező lefutási iránnyal tapadnak a bordaíven, illetve a 

csípőtarajon. Középső rostjaik erős bőnyében végződnek, melyek két lemezre válva, a rectus 

abdominist nyolcas alakban, két oldalról megkerülve, a linea albában egyesülve zárják közre a 

hasüreget. A törzs előre döntése és rotálása a feladatuk. A rectus abdominis függőleges lefutású, rostjai 

a symphisistől a szeméremcsont felső ívéig terjednek, lefutását hüvelyében több insertio tendinea 

szakítja meg, melyek lehetővé teszik a zárt üregben mozgó izmok egymástól független vagy eltérő 

időben való elmozdulását. Feladata alapvetően a törzs előre döntése. Beidegzésüket Th5 – L2 

gyökökből kilépő idegek adják. Számos motoros idegük, többirányú rostrendszerük, valamint ezek 

összehangolt működése teszi alkalmassá őket, hogy az említett élettani funkciókon kívül, több más 

feladatnak is eleget tegyenek. Ilyen fontos feladat a hasi szervek védelme, a hasűri nyomás 

kompenzálása, a hasprés kivitelezése, valamint légzési segédizomként való működésük. Működésük 

során számos nyomó-préselő és nyíró-feszítő erőnek kell ellenállniuk. Míg előbbiben az aktív izomzat, 

utóbbiban inkább az erős bőnyerendszer játssza a főszerepet. Megfigyelhető, hogy a hasizomzat a tér 

három irányában képes erőt kifejteni: a rectus izmokkal hosszanti, a m. transversussal haránt, az egyik 

oldali obliquus internussal és az ellenoldali obliquus externussal pedig ferde erővonalak mentén. 

A hasfalon élettanilag kilépő képletek heges gyűrűk formájában, preformált nyílásokat 

hoznak létre, melyek mechanikai szempontból sérvkapuként szolgálhatnak, sérv kialakulására 

predisponálhatnak. Ebből a szempontból az izompólya összefonódása során létrejött rések is nagyobb 

rizikót jelentenek. 

 

1.1 BIOMECHANIKA VÁLTOZÁSA LAPAROTOMIA SORÁN 

Hasi műtétek alkalmával ebbe, az igen finoman komponált rendszerbe „rondít” bele a 

laparotomia. A laparotomia következményeként kialakult hegben sem működő izomzat, sem fascia 

erősségű kötőszövet nincs jelen. A műtétet követően kialakuló hegnek számos nyomó, valamint nyíró 

erőnek kell ellenállnia, úgy hogy a heg szakítószilárdsága csupán a musculo-aponeuroticus lemez 

70%-át éri el ideális esetben. Rugalmassága, vérellátása ugyancsak messze elmarad az ép szövethez 

képest. A sebészi metszés – annak irányától, alakjától, nagyságától függően – kisebb-nagyobb 

területen denervatiot eredményez a mögöttes izomzatban, mely a már a hegnél egy jóval kiterjedtebb 

terület mechanikáját bontja meg véglegesen, az izomzat satnyulását eredményezve. Mindemellett a 

laparotomia alkalmával a sebgyógyulási zavar minden válfaja jelentkezhet a hasfalban is, mint például 

a haematoma, vagy az infekció (különösen üreges szerv megnyitása esetén), melyek a kialakult heget 

még kiterjedtebbé és egyben még gyengébbé teszik. Egy esetleges postoperativ hasfali disruptio 

kapcsán pedig a hasfal teljes statikája és dinamikája megbomlik. Hosszútávon ugyanez történik a 
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hasfali sérv kialakulása esetén is. A sérv rekonstrukciója során alkalmazott idegen testek (hálók) 

inkorporációja – a heg tömegének növelésével – szintén alapvetően változtatja meg a hasfal 

mechanikai tulajdonságait. Mindezek miatt manapság a sérvműtétek kapcsán a hasfal integritásának 

megőrzésére irányuló technikák kerülnek egyre inkább előtérbe. 

 

1.2. HASFALZÁRÁS SZÖVŐDMÉNYEI 

1.2.1 A HASFALZÁRÁS EREDMÉNYESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

Általános okok 

 Hiányállapotok (hypoproteinaemia, cahexia) 

 Gyógyszerhatás (steroidok, immumszupresszánsok)  

 Szervi elégtelenségek (icterus, uremia, arteriosclerosis) 

Lokális okok 

 Vérellátási zavar (ischaemia) 

 Feszülés (akár elhízás, akár pl. ascites miatt) 

 Infekció jelenléte (műtét alatti kontamináció, külső kontamináció) 

Sebésztechnikai okok  

 Rosszul megválasztott technika (szemlélet hiánya) 

 Jó technika rossz kivitelezése (tapasztalat hiánya) 

 Gondatlanság (vérzéscsillapítás hiánya, túlzott sebészi agresszió) 

Anyagválasztás béli okok 

 Nem megfelelő varróanyag használata 

 Nem megfelelő varrótű használata 

 

1.2.1.1 HAEMATOMA 

Laparotomia után a hasfali haematoma kialakulása irodalmi adatok szerint 0-9%-ban 

fordul elő.1,2,3 A vérömleny kialakulása legnagyobb valószínűséggel a nem kellő gondossággal végzett 

sebészi vérzéscsillapítás, vagy a nem kellően előkészített beteg állapotának következménye. Emellett 

manapság a rutinszerűen alkalmazott alacsony molekulasúlyú heparin-származékokkal végzett 

thrombosis-profilaxis is igazoltan megnöveli a vérzéses szövődmények esélyét. Míg az előbbi kettő 

nagyobb odafigyeléssel kiküszöbölhető, vagy legalábbis minimálisra csökkenthető, addig jelenleg a 

törvényi szabályozás a sebésznek nem ad mérlegelési lehetőséget az LMWH alkalmazása terén, annak 

alkalmazása szakmailag és törvényileg is elvárt. 
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1.2.1.2 DEHISCENTIA ÉS DISRUPTIO 

A hasfali varrat szétválásának aránya irodalmi adatok szerint 0,3-2,3%, eventeratio 

esetében ennek letalitása 15-45% is lehet.4 Bizonyos sebészi technikák alkalmazásával ennek aránya 

szintén az irodalom szerint csökkenthető, de meg nem szüntethető.4 Például a réteges hasfalzárást a 

medián laparotomia után egyre inkább háttérbe szorítja az egy rétegben történő zárás, mivel a réteges 

(peritoneumot, hasfal rétegeit külön-külön) zárás semmivel nem ad jobb funkcionális eredményt, 

azonban az egyrétegű zárástechnika esetén a kialakult heg szakítószilárdsága 80%-kal nagyobb, azaz a 

disruptio esélyét csökkenti.4  

Másik fontos szempont a laparotomiás metszés optimális megválasztása, nemcsak azért, 

mert a lehető legkisebb metszés – melyből a beavatkozás még biztonsággal elvégezhető – az elvárható 

a sebésztől, hanem azért is, mert ismert pl. hogy a hasfal erővonalai miatt a haránt és a ferde metszések 

a betegnek kevesebb fájdalmat okoznak, mint a medián, a későbbiekben pedig a hegsérv 

kialakulásának esélye is kisebb.5,6  

Harmadrészt kiemelkedően fontos a jól megválasztott varróanyag. Az irodalom a hasfal 

esetében tovafutó varratot javasol, hosszú idő alatt abszorbeálódó (60-90 nap alatt), felszívódó 

varrófonallal.7 A bakteriális kolonizáció esélye és a könnyebb kezelhetőség miatt a monofil fonalak 

választása javasolható. Ezek 4 hét után is megőrzik szakítószilárdságuknak legalább 50%-át.4 

Negyedrészt itt is, mint az orvostudomány bármely más területén, a mechanikai 

(„összefeszítem”) dogmáknak mindenképpen teret kell engednie az anatómiai-fiziológiai alapokon 

nyugvó, funkcionális (biológiai) gondolkodásnak. Ez utóbbi szempontból a hasfali varratot „gondosan 

fesztelenítő”, nagy átöltő – de főleg ischaemizáló – öltések nem nagyon értelmezhetőek.8 Köztudott, és 

belegondolva ésszerű is, hogy a szövet nem a varratnál, hanem a varratok között regenerálódik. Az 

imént említett okból kifolyólag, a varratot próbálták különböző nagy adhesio képességű 

szövetragasztókkal helyettesíteni, melyekkel az eredmények egyenlőre lesújtóak. Jó eredményekről 

csak a fasciavarrat alá, ill. fölé, a hálók rögzítéséhez használva számolnak be.9,10 

 

1.2.1.3 INFEKCIÓ 

Az infekció aránya a hasűri műtéteket követően 1-2 %, ha a műtét lényegi szakaszában 

bélmegnyitás is történik az infekció aránya 5-10%-ra növekszik. Ennek egyik oka lehet a subcutanban 

kialakult zsírnecrosis, mely kiváló táptalajt jelent bármely mikrobiológiai flóra számára, különösen ha 

„precíz”, szoros bőrzárás miatt a váladék eltávozni sem tud. A subcutan üreg méretének csökkentésére 

sokan – különösen vastag subcutan réteg esetén – szoros subcutan varratsort alkalmaznak. Ezek az 

amúgy is gyér vérellátású zsírszövet további ischaemiáját okozzák, a zsírnecrosist, illetve a 

folyadékgyülem képződését nem csökkentik. Tehát az infekció előfordulásának gyakoriságát nem 
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befolyásolja a subcutan „üreg” eliminálását célzó subcutan varratsor. A varrat helyett inkább a 

suprafasciális redondrain a javasolható választás,4,11,12 bár a subcutan drain alkalmazásáról már 

megoszlanak a vélemények.13,14  

A hasfalban illetve a subcutan szövetben kialakult infekció számos közlemény szerint 

amellett, hogy a jól elvégzett műtétek kimenetelét és a betegelégedettséget is rontja, jelentős 

költségnövelő tényező, valamint az elhúzódó fibrosis miatt, oki szerepe van a későbbi posztoperatív 

hegsérv kialakulásában. 

 

1.2.1.4 SÉRV KIALAKULÁSA 

Maga a laparotomia a hasi műtét kezdetén, illetve a hasfalzárás a műtét végén, 

gyakorlatilag külön műtétnek tekinthető. A hasfali sérv kialakulása a leggyakoribb szövődménynek 

tekinthető laparotomiát követően. Az Egyesült Államokban laparotomia után 2-11%-os sérv 

kialakulási rátát közölnek.15 A kiújulást követő második műtét esetén ez az arány már 25-54% is 

lehet.16,17,18 Kialakulásának okai között a veleszületett (hiányzó anatómiai elemek), kóros kövérség 

(állandó nagyobb hasi nyomás), nehéz fizikai munka vagy sport (gyakori hasprés), bélműködési 

rendellenesség (obstipáció), krónikus tüdőbetegségek (gyakori köhögés), pozitív családi anamnézis 

(kollagénképzés zavarai) szerepelnek. 

 

1.2.1.4.1 SÉRV LEHETSÉGES SZÖVŐDMÉNYEI 

A sérv, mint a hasfal integritását és egyúttal funkcióját is megtörő definitív nyílás 

kellemetlen, illetve komoly szövődmények forrásai lehetnek, melyek légzési, emésztési és statikai 

következményekkel járnak. Mivel a már kialakult sérv kezelése mindenképpen sebészi, így a terápiás 

konzekvencia miatt szövődmények csoportosításának talán legcélravezetőbb módja, az akut és nem 

akut komplikációk elkülönítése. Az azonnali cselekvésre sarkalló akut szövődmények: az ileus, a 

kizáródás (strangulációval vagy nélküle), valamint a lokális bőrelhalás. Kizáródás a betegek 6-15%-

nál,19,20 míg stranguláció 2%-nál fordul elő.19 A műtét tervezhető, ha ezeknek jelei nem állnak fenn, de 

a definitív sérv tapintható. A sérv a betegnek kifejezett fájdalmat, valamint a folytonos bélpasszázs 

megtörése miatt görcsöket okozhat, emellett jellegzetesen akadályozza őket a normál hétköznapi 

aktivitásban. A sérvet, mivel azt aktívan működő hasizomzat nem tartja vissza, a gyakori hasprés, vagy 

akárcsak a has normális nyugalmi tónusa is folyamatosan nyomás alatt tartja, méretében fokozatosan 

növekszik, a funkcióját vesztett hasfal pedig fokozatosan zsugorodik. Ezt a folyamatot külső 

támogatással (sérvkötő használatával) lassítani lehet valamelyest, azonban a sérv idővel óhatatlanul is 

eléri azt a méretet, melynek sebészi megoldása már technikailag nem lehetséges. Azaz a rekonstrukció 

okozta légzési elégtelenség, vagy hasi kompartment szindróma a beteg életét veszélyezteti, ilyenkor az 

igen súlyos szövődményeket már nem maga a sérv, hanem annak a rekonstrukciója okozza. 
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

 A hasfalzárásra használt varróanyag minőségétől és az alkalmazott sebészi 

technikától függően csökkenhet-e a sebgyógyulási zavar előfordulási aránya? 

 Mennyivel nagyobb a ráfordítás kialakult sebgyógyulási zavar esetén? 

 Triclosannal bevont varróanyag alkalmazásával csökkenthető-e, kiküszöbölhető-e a 

sebfertőzés vastagbélműtétek után? 

 A hasfal zárásakor érdemes-e implantátumot alkalmazni a hasfal megerősítésére? 

 Milyen lokalizációban érdemes beültetni az implantátumot? 

 Milyen anyaggal kombinált implantátum biztosítja a legjobb adhaesio gátlást a 

hasüregen belül? 

 Milyen szöveti folyamatokat indít el az implantátum beépülése? 

 Milyen biomechanikai változásokat hoz a hasfali rekonstrukció okozta hegesedés? 

 A hasfalba épült implantátum okoz-e hosszú távon változást a beteg 

életminőségében? 
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3. HASFALZÁRÁSI TECHNIKÁI 

A hasfalzárás minden hasi sebészeti műtét része, melyet minden gyakorló sebésznek 

ismernie, rutinszerűen alkalmaznia kell. Tervezése, metódusa már a műtét elején a jól megválasztott 

metszésvezetéssel megkezdődik. Technikája szinte sebészenként is, de intézményenként biztosan 

változik. Minden sebész – vagy mechanikai vagy biológiai-funkcionális szemlélettel – meg is tudja 

ideologizálni, hogy miért éppen az adott technika a legcélravezetőbb. Mindezek miatt számos 

tanulmány próbálta már megtalálni az ideális hasfalzárási technikát. Ezek eredményeként azonban  

elmondhatjuk, hogy ideális hasfalzárási technika nem létezik, az alapvetően a metszés nagyságától, 

lokalizációjától, a laparotómiák számától, a feszülés mértékétől, a végzett műtéti fajtájától, a várható 

sebgyógyulástól, valamint a sebész habitusától és tapasztalatától is függ. 

Az irodalmi adatok, fentiekben leírtaktól eltérően, mégsem teljesen egységesek. Számos 

közlemény adatai alapján elmondhatjuk, hogy a hasfal zárására mind a csomós, mind a tovafutó varrat 

alkalmazása elfogadható.21 Más megfontolásból viszont a felszívódó – nem felszívódó anyagok 

használata tekintetében a korábbi egyensúlyi helyzet mára már alapvetően a felszívódó varróanyagok 

irányába tolódott el, így az irodalom a nem felszívódó hasfali varratot mára már alapvetően nem 

ajánlja.22,23 Újabb terület a felszívódó varratok tekintetében a felszívódás, illetve a szakítószilárdság 

megőrzésének időtartama, valamint a sodrott, illetve monofil varróanyagok alkalmazásának kérdése.24 

Ezen belül is külön megvilágítást igényel az eleve fertőzött környezetbe helyezett varróanyag, mint az 

infekciót fenntartó idegen test jelenlétének,22 vagy a hasfali feszülés miatt a záráskor eleve beültetett 

műanyag háló alkalmazásának kérdése.25,26 

Rétegenként kifelé haladva, ajánlásként elmondható, hogy a hasfal rétegeinek zárásakor a 

peritoneum zárása felesleges, mivel mesenchymális réteg regenerációja kiváló, magától is hamar 

összeforr. Állatkísérletben bizonyították, hogy a peritoneum zárásának elhagyása nemhogy nem hiba, 

hanem kifejezetten előnyökkel jár, mivel az oedema a hasba juthat, ahonnan könnyedén felszívódhat.27 

A hasfal zárását a fentiekben tárgyaltuk, itt egyrétegű, az öltések közti egyenlőtelenségeket 

kiegyenlítő, tovafutó varrattechnika ajánlott, hosszú felszívódási idejű, monofil varróanyaggal. 

Megjegyzendő, hogy haránt vagy ferde metszéseknél az egy rétegű zárás viszont kifejezetten 

hátrányos, mert az egyes fasciák közötti izomcsoportok különböző irányú mozgásai így kárt 

szenvednek.4 Bizonyos jól indokolt esetekben – ami általában a nagyobb, a varratvonalra ható 

feszülést jelenti – alkalmazható csomós varrat.4 Nagy átöltő varratokat, pedig csak extrém mértékű 

feszülésnél lehet megengedni, egyebekben inkább káros, mint hasznos.4,6,27,28 A hasfali varratot 

fesztelenítő, azt átívelő, második varratsorral való klinikai vizsgálatok alapvetően megbuktak, mivel a 

vállalt rizikó (újabb feszülés, ischaemizálás, nagyobb fájdalom) mértéke jelentősen meghaladja a 

teoretikus sérvprevenció adta előnyöket.4 A sérvkialakulás szempontjából nagy rizikójú betegeknél a 

záráskor az eleve hálóbeültetés hasznát vizsgáló tanulmányok, csak abban egységesek, hogy 
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kontaminált környezetben (pl. bélmegnyitás) a háló beültetése – hacsak nem ez a hasűri zárás egyetlen 

módja – nem jöhet szóba.29 Bár egyre több cikk lát napvilágot, mely az infekt környezetbe ültetett 

hálókkal kapcsolatos, egyre jobb eredményeit taglalja.30,31 A subcutan zsírvarrat szükségtelenségéről 

szintén ejtettünk már szót. Végül a bőrvarrat ajánlásai között egyaránt szerepel csomós és tovafutó is. 

Lényeg, hogy vegyük figyelembe a seb kb. 24 óra után jelentkező oedemáját, mely miatt a szoros 

varrat biztosan bevág, vagy ischaemizál, további szövődményeket, maradandó, esetenként torzító 

hegeket okozva.4,6 

 

3.1 HASFALZÁRÁS LEHETŐSÉGEINEK KLINIKAI VIZSGÁLATA (HÁTTÉR 

ÉS ELŐZMÉNYEK) 

Klinikai vizsgálat keretében teszteltük a különböző hasfalzárási metódusokat, a zárást 

mechanikai szemszögből tekintve: 2007-ben retrospektíven összehasonlítottuk a hasfalzárásra 

alkalmazott tovafutó és az akkoriban még gyakrabban használt csomós varrattal zárt eseteket. A 

betegeknél primer laparotomia után 50 esetben csomós ill. 50 esetben tovafutó hasfali zárás történt 

2005-ben. A korai posztoperatív szakban a csomós varratok esetében 2 (4%), a tovafutó esetekben 1 

(2%) betegnél történt reoperáció hasfali dehiscencia miatt. A csomós varrattal rekonstruált betegek 

közül 7 (14%), a tovafutó varrattal bírók közül 9 (18%) beteg jelentkezett hasfali sérvműtétre két éven 

belül. Ezen adatok egyike sem mutat lényeges különbséget. A reprezentatívnak nem mondható 

vizsgálatunk egybevágott a nemzetközi irodalmi adatokkal abban, hogy ezek sem mutattak ki jelentős 

szignifikáns differenciát az egyes varrattechnikák között.32 Mindezek ellenére az irodalom már 

akkoriban is javarészt egységes álláspontot képviselt abban, hogy a tovafutó varrattechnikát részesíti 

előnyben, annak egyszerűsége, időbeli rövidsége, kevesebb bent hagyott idegen anyag tartalma 

miatt.23,33,34 Emellett a tovafutó varrat alkalmazása – a betegekkel kitöltetett kérdőívek alapján – 

kevesebb posztoperatív fájdalommal is járt a betegek számára. Ugyanezen klinikai vizsgálatok 

némelyike egyértelműen a felszívódó varróanyag alkalmazását preferálja, mely használata mellett az 

infekciós szövődmények jelentős csökkenéséről számol be, melyet szintén a bent hagyott idegen anyag 

jelenlétével magyará.23,33,34 Az általunk végzett retrospektív vizsgálatban a zárási technika 

standardizálására utólag, érthetően nem volt lehetőség.  

 

3.2 HASFALZÁRÁSI TANULMÁNY  

Számos irodalmi adat bizonyítja, hogy a sebgyógyulási zavar kialakulásának fontos 

momentuma a jelen lévő idegen test, illetve a jelen lévő baktérium flóra. Előbbire biztos megoldást 

jelenthet a felszívódó varróanyagok használata, utóbbira viszont a megoldás lehetősége egyáltalán  

nem egyértelmű, különösen a kontaminált és a súlyosan kontaminált hasi műtétek esetében. 
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Az infekt környezetben vagy potenciálisan infektnek tekinthető környezetben – ahol a 

kontamináció lehetősége biztosított – alkalmazott hasfalzáráskor mind a technika, mind az alkalmazott 

varróanyag kiemelt figyelmet követel. Például a vastagbél műtétek esetében kiugróan magasabb az 

infekciós ráta, az egyéb hasi műtétekhez viszonyítva, mely összefüggésbe hozható a varrófonal, mint a 

sebben hagyott idegen test minőségével. A sebészi sebgyógyulási zavarok (SSI) a harmadik 

leggyakrabban előforduló nozokomiális infekciók, melyek az összes infekciók 14%-16%-át teszik ki, 

mindez jelentős többletköltséggel terheli meg az egészségügyet, illetve jelentősen ronthatja a jól 

kivitelezett sebészi beavatkozás eredményességét is.35 Azon betegcsoportban, ahol a bélműtétet 

követően SSI alakul ki, 85%-ban volt kimutatható intraoperatív bakteriális kolonizáció.36 Tehát az 

infekcióért alapvetően a bakteriális kontamináció a felelős, mely a műtét célját tekintve nem kerülhető 

el, csak valamelyest mérsékelhető, pl. a sebészeti agresszió mérséklésével (sebészi feltárók!), illetve a 

kolonizáció esélyének csökkentésével (gyakori kesztyűcsere, sebészi technika, bélelőkészítés 

alkalmazása, műtét időtartama stb.), valamint a megfelelő varróanyag megválasztásával.37 A beteg 

alkata (BMI), hozott szokásai (dohányzás) és a sebgyógyulást érintő kísérőbetegségei (cukorbetegség, 

sárgaság, stb.) – melyek egyes irodalmi adatok szerint szignifikánsnak bizonyultak – azonban a műtét 

elvégzésekor adottak, nem változtathatóak.36-39  

     A sebfertőzések megnyújtják a kórházi bennfekvés idejét, kötözésükre adott esetben 

drága, un. „intelligens” kötszereket használunk és nemritkán antibiotikum kezelés válik szükségessé, 

valamint ilyen esetekben gyakoribb a posztoperatív hegsérv kialakulása is. Sajnos előfordul, hogy a 

sebfertőzés a hasüregbe terjed, ami reoperációt tehet szükségessé. Ezen szeptikus szövődmények a 

költségek mellett a mortalitást is növelik.36 

Az irodalmi adatok alapján a colorectalis sebészi beavatkozás után hasfalzárásra felszívódó 

varróanyagok használata ajánlott, amely a hazai gyakorlatban még egyátalán nem egységesen elterjedt 

jelenleg.36 Bizonyított tény, hogy a felszívódó, monofil varróanyagok csökkentik az SSI előfordulását, 

valamint a tovafutó varrat hatékonyabbnak számít, mint a csomós öltések.  

Meghatározandó a Klinikánkon előforduló SSI számarányát 2009 első felében retrospektív 

tanulmányt végeztünk az elektív colon és rectum műtétek SSI rátáját vizsgálva, 120 beteg 

bevonásával, mely 25%-os sebfertőzési arányt mutatott ki. Az eredményeket összehasonlítva a 

nemzetközi irodalommal, az kifejezetten kedvezőtlennek mutatkozott. Mindezek alapján igen nagy 

igény mutatkozott a SSI csökkentésére. Ezirányú vizsgálódásunk során fordult figyelmünk egy 

triclosan nevű antisepticum felé, melyet korábban alapvetően víztisztításra használtak sivatagi 

körülmények között. In vitro tanulmányokkal igazolták, hogy a triclosan gátló zónát (1.ábra) alakít ki a 

vele átitatott varróanyag körül, hatásos védelmet nyújtva a sebfertőzést okozó leggyakoribb patogén 

kórokozókkal szemben (Staphylococcus aureus, epidermidis, stb.).40 Több klinikai tanulmány is 

igazolta már hatásosságát és a fertőzés megelőzésének kedvező költség/haszon arányát. Jó példa erre 
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egy bécsi mellkassebész csoport tanulmánya, amelyben a sternotomia utáni SSI betegenként 11.200 

dollárral emelte a kórházi költségeket. Ezzel szemben a 9 dolláros többletköltséget jelentő triclosannal 

bevont varróanyag (Vicryl plus®) esetén egyetlen esetben sem fordult elő sebgyógyulási zavar.41 

Azonban egy holland plasztikai sebész munkacsoport óva int a triclosannal bevont varróanyag 

használatától, miután jelentősen nagyobb dehiscenciáról számol be emlőműtétek kapcsán, melyet az 

antisepticum irritáló hatásának tulajdonít.42 A közlemények többsége viszont arról számol be, hogy a 

triclosan jelenléte a varróanyagban jelentősen csökkenti a site infekció kialakulásának 

valószínűségét.43-47 

 

 
1. ábra – a triclosan által kialakított in vitro gátlási zóna 

 

A vastagbélműtétek kapcsán jelentkező magas SSI ráta csökkentését várva, a triclosan 

hatásosságát kívántuk vizsgálni a colon alapvetően Gram-negatív baktériumflórájával kapcsolatban, 

mivel ezt megelőzően ilyen vizsgálatra irodalmi adatot nem találtunk. Azonban a tervezett 

multicentrikus, randomizált, klinikai tanulmányt egy klinikai pilot study előzte meg, amelyben 

összehasonlítottuk hasfalzáráshoz használt triclosan tartalmú Vicryl Plus®-t a hagyományos PDS II®-

vel. Ötven beteget randomizáltunk, ebből 25 esetben alkalmaztunk triclosannal bevont varróanyagot 

(Vicryl Plus®), 25 esetben pedig hagyományos, nem bevont fonalat (PDS II®). Adatainkat elemezve 

szignifikáns eredményt találtunk: a triclosannal bevont varróanyag esetében 5%-os, míg a nem bevont 

fonal esetében 20%-os SSI rátát találtunk (p<0,05).  

Az Ethicon új fejlesztése, az ekkor piacra kerülő, antiszeptikus anyaggal, a triclosannal 

bevont monofil, felszívódó varróanyag, a PDS Plus®, melynek nem bevont formáját hasfalzárásra 

klinikánkon már régóta alkalmazzuk rutinszerűen (PDS II® - polydioxanone). A triclosan nem 

antibiotikum, hanem antiszeptikum, valamint nem toxikus, nem teratogén az adott koncentrációban.48 

Irodalmi adatok szerint az új bevonat védelmet nyújt a varróanyag körül kialakuló kolonizációval 
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szemben, melyet számos tanulmány igazol.40,45-47,49-51 A sebvédelem hatása minimum 30 napig tart.40,49 

In vivo tanulmányok alapján a bevont varrófonal szakítószilárdsági és felszívódási adatai teljesen 

azonosak, a gyakorlatban már évek óta használt nem bevont formájával. A vastagbélflóra alapját 

képező coliform baktériumokra gyakorolt antiszeptikus hatását tekintve a tapasztalatok igen 

szegényesek. Csupán ortopéd vizsgálat ismeretes, ahol különböző E. Coli törzsekre gyakorolt hatását, 

ortopédiai fertőzéseknél vizsgálva 90 %-os csökkenést értek el.52,53 

A sebészi behatolási kapu infekcióit- az összes sebészi beavatkozást tekintetbe véve, 

leggyakrabban a bőrflórához tartozó Gram pozitív coccusok okozzák, ezt a bélflórára jellemző törzsek 

követik (Enterococcus, E. Coli, Enterobacter, Proteus, Klebsiella), melyek szerepe a vastagbél 

megnyitással járó műtéteket követő – a műtéti területen kialakuló – kolonizáció  során jelentősen 

felértékelődik.54 Jelentősen csökkenthetőek lennének a posztoperatív kezelési költségek, ha a triclosan 

ezen baktériumtörzsekre is gátló hatással bírna. Ilyen összefüggésben azonban a triclosant még nem 

vizsgálták. 

 

3.2.1 CÉLKITŰZÉS 

Négy fontos faktor befolyásolja az SSI kialakulását. Az első a beteg általános állapota, 

amelybe soroljuk a beteg korát, fizikai állapotát, és a különböző komorbiditási faktorokat, mint 

obesitas, immunszupresszió, cukorbetegség, malnutrició, vascularis betegségek, és anaemia.36,56-58 

Második faktornak a különböző lokális elemeket tartjuk, mint a praeoperativ bőrfertőtlenítés hiánya, az 

antibiotikum prevenció hiánya,59,60 hypoxia és hypothermia, kontaminált sebészi eszközök, vagy a 

lokális szövet necrosis mértéke, mely utóbbit elősegít például a beavatkozás során használt sebészi 

retraktorok használata.36,61 A harmadik faktor az infekcióhoz kötött, mint a megnyúlt kórházi 

tartózkodással együtt járó nozokomiális infekciók, intraoperatív bakteriális kolonizáció és toxin 

szekréció, vagy a baktériumok biofilm képzése. A negyedik faktor, amely szintén nem elhanyagolható, 

a sebészi tapasztalat, a műtét hossza,60 a hasfal zárásának technikája, illetve az ehhez használt 

varróanyag. A tanulmányunk célja, a felsorolt faktorok közül elsősorban a két utolsó elem vizsgálata 

volt. 

A retrospektív és a pilot study fényében a következő célokat határoztuk meg: Elsődleges 

célunk, hogy igazoljuk, valóban csökkenti-e a colorectális műtéteket követő sebgyógyulási zavarok 

arányát a PDS Plus®? Valóban gátolja-e a vastagbélben található mikroorganizmusok szaporodását, 

ahogy ezt tette a bőrflórával szemben? Mekkora esély van késői sebgyógyulási zavar előfordulására a 

kórházi távoztatást követően? Tudjuk-e esetleg ajánlani colorectális sebészeti beavatkozásokhoz ezt a 

hasfalzárási technikát? Másodlagos célkitűzésünk volt eldönteni, hogy valóban növeli-e a kórházi 

tartózkodás időtartamát a sebgyógyulási zavar fennállása? Ennek vannak-e további költségei?  
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3.2.2 MÓDSZER  

A PTE- Sebészeti Klinika koordinálása alatt hét sebészeti centrum (2.ábra) összefogásával 

létrejöhetett ez a prospektív, randomizált, multicentrikus tanulmány (ClinicalTrials.gov - reg.no: 

NCT01123616). Minden beteg elektív colon, vagy rectum műtéten esett át 2009 decembere és 2010 

novembere között. A műtéteket olyan gyakorlott sebészek végezték, akik legalább 10 colon, vagy 

rectum műtétet hajtanak végre évente. A tanulmányi helyszíneken érvényes törvénnyel és előírásokkal 

összhangban minden centrum maga felelt a protokoll betartatásáért, valamint a szükséges etikai 

engedélyek megszerzéséért, a tanulmány megkezdését megelőzően. A pontos vizsgálati protokollt a 

résztvevő osztályokkal közösen határoztuk meg. Prospektív vizsgálatunkhoz internetes adatbázisban 

regisztráltuk, majd számítógépes módszerrel randomizáltuk a betegeket.22,55 A kórházak egymás 

adatait nem tudták ellenőrizni, sem befolyásolni. A menet közben felmerülő kérdések tekintetében 

újabb egyeztető megbeszéléseken határoztunk.  

Tanulmányunk beválasztási kritériuma: minden 18-80 év közötti, elektív (bélelőkészítésen 

átesett), jó- vagy rosszindulatú colon, vagy rectum betegség miatt végzett hasi műtét, ahol a műtét 

során bélmegnyitás történt.  

 
2.ábra – A hasfal zárási tanulmányban részt vevő sebészeti centrumok 

 

A randomizáció során kizárási kritériumok közé tartoztak a lokális sebgyógyulást 

befolyásoló betegségek (inzulin dependens cukorbetegség, Child B-C májcirrhosis és a dialízisre 

szoruló vesebetegség), immunszupressziós kezelés illetve az IBD. Továbbá, a minta homogenitása 

érdekében, nem randomizáltuk a bélelőkészítésben nem részesült akut eseteket, vagy ha a beteg a 

felvilágosítást követően nem írta alá a beleegyező nyilatkozatot. Utólag került kizárásra a beteg, ha 

incurábilisnak bizonyult a műtét, vagy a posztoperatív szakban invazív beavatkozást igénylő szeptikus 

állapotot, vagy egyéb szövődményt észlelt a sebész vagy ha a beteg visszavonta a beleegyezését.  
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A betegek minden esetben antibiotikum profilaxisban (II. generációs cefalosporint és 

metronidazolt) részesültek az incisio kezdete előtt 30 perccel, valamint a műtét során egyszer 

használatos izolálást alkalmaztunk. A hasfalzárás technikája egységesen az osztályunkon rutinszerűen 

alkalmazott egyrétegű, tovafutó varratsor volt, monofil, felszívódó sebészi varrófonallal, melyhez PDS 

loop-ot használtunk.  A betegek számítógépes randomizáció alapján a triclosannal bevont- vagy nem 

bevont csoportba kerültek. A sebész számára választhatóvá tettük a peritoneum és a subcutan szövet 

zárását is, ehhez 2/0 polyglactin (Vicryl Plus®) fonál állt rendelkezésre. Bőrzáráshoz 2/0 

polyglecaprone-t (Monocryl®) használtunk. A műtétet követően az alábbiakat rögzítettük 

adatbázisunkba: a műtét hossza, és típusa (colotomia, coecum resectio, jobb hemicolectomia, 

szegmentresectio, sigma resectio, rectum resectio, abdomino-perineális exstirpatio, szubtotal és total 

colectomia) és az opcionális peritonealis, vagy subcutan varratsor használata.  

A műtétet követően, az alábbiakat dokumentáltuk a posztoperatív panelben: SSI jelenléte, 

SSI státusza és mélysége (superficialis, mélyre terjedő, hasfali szétválás), mikrobiológiai tenyésztés 

eredménye (baktérium típusa és az erre adott antibiotikum neve), szeptikus hasfali szövődmény 

jelenléte (sebszétválás, tályog, peritonitis) és az ápolási napok száma. A műtét időpontjától számítva 

egy hónappal később telefonos utánkövetés alapján monitoroztuk a késői szövődmények előfordulását, 

illetve azok fennállásának idejét. Szintén jegyeztük az újabb sebészi beavatkozás, vagy ismételt 

kórházi felvétel szükségességét.  

Végül az adatok statisztikai elemzéséhez a Student-féle kétmintás t-próbát, Fisher féle 

egzakt tesztet, a nem paraméteres adatokhoz pedig a Chi-négyzet-próbát használtuk. Az átlagértékek 

közötti különbségeket p<0,05 konfidencia intervallum esetén értékeltük szignifikáns különbségként.  

 

3.2.3 EREDMÉNYEK 

Összesen 468 beteget randomizáltunk. 83 (18,1%) beteget kellett kizárnunk a következő 

okok miatt: lokálisan inoperábilis tumor (45/83 eset - 54,2%), a műtétet követő komplikáció (19/83 

eset - 29%), a protokoll megsértése (8/83 eset - 9,6%), a beteg kérelmére (2/83 eset - 2,4%), és a 

bélelőkészítés sikertelensége következtében (9/83 eset- 10,8%). Végül 385 beteg (n=385) eredményeit 

vetettük össze, melyek közül 164 (42,60%) nő és 221 (57,40%) férfi volt. Triclosannal bevont fonalat 

használtunk 188 esetben és nem bevontat pedig 197 esetben. A két betegcsoport demografia adatai és 

az infekció jellemzői között nem mutatkozott szignifikáns különbség (1.táblázat).  

23 betegnél (12,23%) találtunk sebgyógyulási zavart a triclosanos csoportban, míg a nem 

bevont csoportban 24 esetben (12,18%). Így a sebgyógyulási zavarok arányát tekintve szignifikáns 

különbséget nem találtunk (p=0,982) (3.ábra). 42 (11,2%) esetben superficialis és 5 (1,3%) esetben 

mélyre terjedő sebgyógyulási zavarral álltunk szemben. A statisztikai analízisek elvégzését követően 

egyértelműen látszott, hogy jobb hemicolectomia esetén a triclosanos fonál szignifikánsan rosszabbul 
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teljesített az SSI-t tekintve (p= 0,006), a rectum resectionál azonban ez fordítottan alakult, ahol a 

triclosanos fonállal értünk el szignifikánsan jobb eredményt (p=0,033). Más műtéti típusok esetén 

ilyen jelentősnek mondható különbséget a két randomizált csoport közt nem találtunk (2.táblázat). 

Összesen 13 esetben észleltünk késői SSI-t, vagyis olyan sebgyógyulási zavart, ami a 

kórházi emissziót követően alakult ki. Ebből 4 beteg a triclosanos csoportba, míg 9 beteg a nem bevont 

csoportba tartozott, ez a különbség viszont szignifikánsnak bizonyult (p=0,041) (4.ábra). 

A mikrobiológia eredményeink alapján az infekciókért mindkét csoportban a Gram-negatív 

baktérium törzseket tehettük felelőssé (Pseudomonas aerginosa, Enterocoli faecium, Escheria coli, 

Enterococcus sp.). Gram-pozitív baktérium törzseket azonban csak a nem bevont csoportból lehetett 

kitenyészteni (mindkét esetben Staphylococcus epidermidis).  

 

 
1. táblázat – A tanulmányban részt vevő betegek demográfiai adatai, rizikófaktorai, 

valamint az SSI megoszlása 

 

 
2. táblázat – az SSI műtéti típusok szerinti megoszlása 
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Harmincegy beteg szenvedett NIDDM-ban: triclosanos csoport- 16 beteg (1 SSI-6,25%) és 

nem bevont csoport- 15 beteg (2 SSI- 13.3%). A triclosanos csoportból 47 betegnél (4 SSI) és a nem 

bevont csoportból 40 esetben (2 SSI) alkalmaztak preoperatív kemoterápiát, vagy kemoradioterápiát. 

Az SSI szempontjából a vizsgálati anyagunkban nem volt szignifikáns különbség a neoadjuváns 

kezelésben részesültek és a nem részesültek között. A triclosanos csoportból 2, a nem bevont 

csoportból 3 esetben alkalmaztak csak radioterápiát. A testtömeg indexek alapján három csoportba 

soroltuk a betegeket. Az alultáplált típusú betegek (BMI< 20) körében az SSI előfordulása nem volt 

szignifikáns az eltérő két csoport összehasonlításánál (3/8 – 37.50% triclosan, 3/11 - 27,27% 

triclosannal nem bevont). Azon betegek körében, akiknél a testtömeg index értéke 20 és 30 között 

mozgott, a SSI 10,96%-ban (16/146) a triclosanos csoportból, míg 11,51%-ban (16/139) a nem bevont 

csoportból került ki. A túlsúlyos betegek közül (BMI>30) 11,76%-ban (4/34) jelentkezett SSI a 

triclosanos csoportban és 10,63%-ban (5/47) a nem bevont csoportban.  Összességében a normál 

illetve a magas BMI esetében csupán átlagosan 11%-ban fordult elő, míg az alultáplált csoportban az 

SSI 32,4%-ban jelentkezett SSI, így bármely csoporttal összevetve a különbség szignifikáns (p<0,05).  

 

 
3. ábra – a sebgyógyulási zavar előfordulása bevont és nem bevont varróanyag esetén 

 

Csoportoktól függetlenül összehasonlítottuk az átlagos költséget, az átlagos felhasznált 

kötszer mennyiséget és az átlagos ápolási napok számát normális sebgyógyulás, illetve SSI esetén. Az 

átlagos ápolási napok száma 9 nap volt a szövődménymentes csoportban, míg 15 nap volt SSI 

előfordulása esetén, a különbség szignifikáns (p=0,043). Adatbázisunkban rögzítettük a különböző 

kötszer típusok mennyiségét betegenként. Ahhoz, hogy ezeket az adatokat egyszerűen össze tudjuk 

hasonlítani végeztünk egy kalkulációt a kötszerek értékaránya szerint, ami alapján egy egységet képez 
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a legolcsóbb kötszer egy darabja. 5,2 egységnyi kötszert használtunk normális sebgyógyulás során és 

32,7 egységnyit SSI esetén, a különbség itt is szignifikáns (p<0,001) (5.ábra).   

 

 
4. ábra – késői sebgyógyulási zavar előfordulása bevont és nem bevont varróanyag esetén 

 

 
5. ábra – SSI okozta többletköltségek (ápolási napok száma, alkalmazott kötszerek ára, 

kötéscserék gyakorisága) megoszlása a vizsgálatban 

 

3.2.4 MEGBESZÉLÉS 

Világszerte komoly problémát okoz az SSI, mely a harmadik leggyakoribb, posztoperatív 

időszakban jelentkező morbiditási faktornak számít. Az SSI jelentősen hozzájárul az egészségügyi 

költségek emeléséhez. Továbbá nagymértékben rontja a betegek elégedettségét  és komfort érzetét, 

még amúgy sikeres sebészi beavatkozások esetén is. Mindemellett a későbbiekben szükséges 

onkológiai utókezelést is késlelteti vagy lehetetlenné teheti, valamint a hasfali hegsérv kialakulási 

esélyét is megnöveli.  
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Colorectális műtéteket követően gyakrabban fordul elő SSI,36 mint az egyéb steril-

kontaminált csoportba tartozó műtétek során. A retrospektív tanulmányunk során a PTE Sebészeti 

Klinikán a colorectális műtéteket követően kialakuló SSI 25%-os volta elfogadhatatlanul magasnak 

bizonyult. Vizsgálatunk eslődleges célja ezen magas rátának a csökkentése volt. Másik célunk a hazai 

sebészet minőségi javítását irányozta, mivel hazánkban a hasfalzárás technikája közel sem egységes. 

Egyes centrumok nem felszívódó fonalat, helyenként csomós varratot, máshol megszakító öltésekkel 

tarkított varratokat használnak.  

Egy multicentrikus tanulmány szervezése és végrehajtása önmagában is a fejlődést 

előmozdító tényezőként értékelhető.  A legújabb ajánlásoknak megfelelően tanulmányunk során 

felszívódó  tovafutó, monofil fonalat használtunk az abdominális fascia zárásához, illetve atraumatikus 

fonalat alkalmaztunk a bőrvarrathoz. Tanulmányunk tervezésekor még csak a Vicryl Plus® állt 

rendelkezésre hazánkban, az első olyan antiszeptikus anyaggal bevont, felszívódó varróanyag, ami 

elég erős a hasfal zárásához és amelyet a pozitív (in vitro és in vivo) külföldi elbírálás miatt 

alkalmaztuk kezdetben.50,52 A későbbiekben ezt pilot study-ban is igazolni tudtuk. Tapasztaltunk 

szerint a Vicryl Plus® több, mint felére csökkentette a sebgyógyulási zavar arányát, mely a triclosan 

bevonat hatásosságát látszott erősíteni. A tanulmány kezdetekor elérhetővé vált hazánkban is a PDS 

Plus®, amely már az antiszeptikus bevonatot leszámítva teljességgel megegyezett a klinikánkon 

rutinszerűen alkalmazott varrófonallal.  

Az eredményeket értékelve azt tapasztaltuk, hogy demográfiai és morbiditási szempontból 

igen homogénnek mutatkozó csoportok esetén (1.táblázat), az SSI mindkét csoportban szinte azonos 

arányban fordult elő, azonban ezt a retrospektív adatokkal összehasonlítva az SSI aránya a felére 

csökkent (12,23-12,18% ill. 25%). A pilot study alapján jelentős különbséget vártunk a triclosanos és a 

nem bevont csoport között, de ezt a nagyobb erejű és betegszámú, randomizált vizsgálatban nem 

tudtuk igazolni. E két vizsgálat kapcsán felmerül a kérdés, hogy a Vicryl Plus® antibakteriális hatása 

talán jobb, mint a PDS Plus® típusú varróanyagé, ahogy ezt a Saarlandi Egyetemen folytatott 

tanulmány korábban közölte.50 Előfordulhat, hogy ez a különbség a sebészi varróanyag felépítésének 

köszönhető, mivel a Vicryl fonott, a PDS II pedig monofil és ez a triclosan kibocsájtás szempontjából 

előnyös lehet. Ezt a feltételezésünket ugyanakkor csak egy újabb randomizált vizsgálat eredményei 

alapján értékelhetnénk egyértelműen. 

Nem találtunk szignifikáns különbséget colon-, illetve a rectum műtéteket követően 

kialakult sebgyógyulási zavarok mennyisége között. Irodalmi adatok alapján kétszer gyakrabban 

alakulna ki SSI rectum műtétek után.56,60 Tanulmányunk során jobb hemicolectomiát követően a 

triclosanos csoportban kétszer annyian szenvedtek sebgyógyulási zavarban, mint a nem bevont 

csoportban, ezzel ellentétes szignifikáns eredményt tapasztaltunk rectum resectio esetében. Minthogy a 

vizsgálatban közel azonos baktériumtörzseket azonosítottunk, a különböző lokalizációjú műtéti 
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területekről, az egyes műtéti típusok között észlelt, alkalmanként szignifikáns eltéréseket egyenlőre 

nem tudjuk magyarázni, bizonyításukhoz szintén további tanulmányok szükségesek. 

A mikrobiológiai tenyésztések eredményei korrelálnak a nemzetközi irodalomban 

foglaltakkal, vagyis a triclosan gátolja a Gram-pozitív baktériumok szaporodását. In vitro tanulmányok 

alapján kiderül, hogy a triclosan nagyobb gátló zónával rendelkezik a Gram-pozitív baktériumok ellen, 

mint a Gram-negatív Coli és Klebsiella típusú baktériumnál, amik meghatározóak a colon 

kultúrában.62 Bár két esetünk is támogatja azon irodalmi adatokat, melyeket a Gram-pozitív kórokozók 

okozta fertőzésekkel kapcsolatban publikáltak,41,47 ez a betegszám valószínűleg túlságosan kevés a 

konkrét következtetés levonásához. Eredményeink alapján azt jelenthetjük ki, hogy a triclosannak 

nincs igazi effektusa a Gram-negatív baktériumflóra ellen.  

Az SSI különböző rizikófaktorai ismertek az irodalomban, mint a kesztyűcsere 

elhanyagolásának gyakorlata, az eltúlzott sebészi agresszió, a cukorbetegség, a neoadjuváns 

kemoterápia vagy a radioterápia.35-38,63-64 Jelen vizsgálatunkban SSI szempontjából nem találtuk 

fokozott kockázatú betegcsoportnak sem a NIDDM körét (a homogenitás érdekében az IDDM előzetes 

kizárásra került), sem a neoadjuváns (minden eset hat héten túl kapott utoljára kezelést) kezeléseben 

részesülteket.  A rectum exstirpált betegek esetén csak a hasfali seb fertőzését vizsgáltuk. A gáti seb 

sebgyógyulási zavarát és annak összefüggését a neoadjuváns radiotherápiával nem tanulmányoztuk, 

mert a hasfali varrat területét a sugárkezelés már nem érinti, a gáti seb pedig a protokoll szerint nem 

kerül randomizálásra. 

     Egyes cikkek az SSI rizikófaktorának tartják a túlsúlyt, az obesitast és az 

alultápláltságot (BMI<20).35,36,38 Azt, hogy az obesitas (BMI>30) gyakoribbá tenné az SSI 

előfordulását tanulmányunkban nem tudtuk igazolni. Azonban az alultápláltság vizsgálatunkban 

háromszoros (32 vs. 11%) SSI rizikót jelentett (p<0,05). 

     Érdekesnek bizonyult az az irodalmi megállapítás, miszerint colorectalis műtéteket 

követően gyakori a késői (kórházi emissziót követő) sebgyógyulási zavar előfordulása, amit az első 

kontroll alkalmával közel 50%-ra tesz.57 Tanulmányunkban ez jelentősen alacsonyabb volt (17,4% 

illetve 37,5% - átlagosan az összes SSI harmadánál is kevesebb). Ha azonban a két randomizált 

csoportot nézzük egymáshoz viszonyítva, késői sebinfekció szignifikánsan magasabb arányban fordult 

elő a nem bevont csoportban, mint a triclosanos csoportban (17,4% vs. 37,5%) (4.ábra). Ez az 

eredmény mégis alátámaszthatja a triclosan bakteriális kolonizáció elleni hatását Gram-negatív flóra 

esetében is, a fonal közvetlen környezetében, melynek hiányában a már gyógyultnak tekintett sebben 

is előrehaladhat az infekció. 

     A colorectalis műtétek előtti bélelőkészítés fontosságát már számos tanulmány 

igazolta.65,66 Egyes közlemények ellenben állítják, hogy a bélelőkészítés fokozza az SSI előfordulását, 

mivel a folyékony béltartalomnak okozta fertőzés veszélye magasabb, ezért a bélelőkészítés elhagyását 
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javasolják.66 Hazánkban a colorectalis daganatos betegek 50%-nak a diagnózis felállításakor már 

passzázszavara van, mely magasabb bakteriális csíraszámot feltételez, illetve a megfelelő szűrés 

hiányában ritkán találkozunk korai rákkal, mely rosszabb általános állapotú beteget feltételez. Ennek 

okán mi a bélelőkészítés elvégzését támogatjuk és használtuk a tanulmányunk során.  

     A kórházi ápolási napok száma – melyet a másodlagos célkitűzéseknek megfelelően 

szintén vizsgáltuk a randomizált csoportokat – nem meglepő módon, szignifikánsan magasabb volt SSI 

előfordulása esetében. Átlagosan a betegek normális sebgyógyulás esetén 9 napot töltöttek a 

kórházban (mely az otthonápolás, illetve megfelelő infrastruktúra esetén nyilvánvalóan tovább is 

csökkenthető  lenne!), míg SSI előfordulása esetén ez 15 nap volt (az emittálhatóságnak kritériuma 

napi maximum egyszeri fedőkötés csere volt, melyet a beteg maga végzett). A hosszabb kórházi 

tartózkodás jelentős többletköltséggel jár a magyar egészségügynek, ezen felül tanulmányunk arra is 

rávilágított, hogy körülbelül átlagosan hatszor annyi kötszer szükségeltetik sebgyógyulási zavar esetén 

(p<0,001).  

 Jelentős irodalmi bázissal a hátunk mögött, manapság már nemigen vitatható, hogy a 

hasfal zárására ajánlható technika, az egyrétegű, tovafutó varratsor alkalmazása felszívódó 

varróanyaggal.22,23,33 Bár vizsgálatunk erre nem terjedt ki, de megfontolandó, és irodalmi adatok 

ugyancsak igazolják, hogy a műtét hosszúsága befolyásolja az SSI kialakulásának lehetőségét.36,58,67 

Műtét során az a szakasz számít a legveszélyesebbnek fertőzés szempontjából, amikor a colon 

megnyitásra kerül, és könnyen kontaminálhatja környezetét, melyet sebészi tapasztalattal, megfelelő 

eszközpark használatával minimalizálni lehet és kell, mivel a kontaminációt követően a kijutó 

baktériumtörzsek eliminációja, illetve visszaszorítása még nem megoldott. 

 

3.2.4 MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 A randomizált vizsgálat a pilot study kifejezetten jó eredményeit nem igazolta. A 

végleges eredményének tükrében nézve, a pilot-study jó eredménye inkább a study 

effektusnak (pontosan időzített antibiotikum profilaxis, eldobható műtéti izolálás, 

gyakorlott sebész jelenléte, szorosabb betegkontroll, stb.), mintsem a varróanyag 

minőségének köszönhető. 

 Megállapíthatjuk, hogy a triclosan klinikai vizsgálatban alapvetően eredménytelen 

maradt a colonflóra okozta sebészi infekciókkal szemben. A késői SSI kapcsán 

mutatott szignifikánsan jobb eredmény, azonban mégis reményre ad okot, mely 

további klinikai vizsgálatokat sürget.  

 A triclosannal bevont varróanyag rutinszerű alkalmazásának szükségességét colorectalis 

hasi műtétek esetén egyenlőre randomizált vizsgálati eredmény nem támasztja alá, 

azonban a bőrflóra okozta infekciók kivédésére irodalmi adatok alapján alkalmas. 
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 Ezen klinikai vizsgálatot megelőzően hazánkban az SSI mellett jelentkező 

többletköltséget pontosan még nem számszerűsítették. Megállapítottuk, hogy site 

infekció kialakulása esetén az adott esetre fordítandó hotelköltség majd a duplájára, a 

kötszerköltség pedig több, mint hatszorosára emelkedik. 

 Vizsgálatunkkal ugyan nem sikerült áttörést elérni az SSI csökkentésében, azonban 

mindenképpen számos hasznos tapasztalatot szerzett a hazai sebészet számára.  
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4. A HASFALZÁRÁS SZÖVŐDMÉNYEINEK MEGELŐZÉSE ÉS KEZELÉSE 

4.1 SÉRV KIALAKULÁSÁNAK MEGELŐZÉSE 

Jelenleg a sérv kialakulásának pathológiájában genetikai és életmódbeli, szerzett faktorokat 

is feltételeznek. Előbbit családfák ilyen irányú elemzésével igyekeznek bizonyítani (kötőszöveti 

gyengeség, mely a kollagén-képzés zavara, ill. a Type I/III kollagén-képződés egyensúlyi eltolódása 

miatt állhat fenn).68-71 Utóbbinak bizonyítása azonban még ennél is nehezebb. Megfigyelések azt 

mutatják, hogy a hasi nyomás fokozódása elősegíti a sérv kifejlődését, akár életmódbeli szokás (nehéz 

fizikai munka), akár bélműködési rendellenesség (obstipáció), akár szervi elégtelenség (ascites), akár 

állandó feszülés (túlsúly – BMI>25) okozta azt.72,73 Szintén genetikai hátteret feltételező megfigyelés, 

hogy azon a betegeknél, akik korábban lágyéksérvműtéten estek át nagyobb eséllyel alakul ki hasfali 

sérv hasűri beavatkozás után. Emellett a hasfali sérvek előfordulása hasi aorta aneurysma műtétén 

átesett betegeknél is gyakoribb.74 Az utóbbi két adat is a háttérben feltételezett genetikai faktorok 

elméletét erősíti. Az igazság valószínűsíthetően a két szempont együttesével alakítható ki.  

Ismeretes az is, hogy sebészi szövődmények, mint például sebgyógyulási zavar, vagy 

rendszerbetegségek, mint pl. a szervi elégtelenségek, mely mindegyike a hegesedés folyamatát rontja 

szintén növeli a hernia létrejöttének az esélyét.22 A kíméletes sebészi technika alkalmazása esetén – 

mint azt sebgyógyulási tanulmányunkban bizonyítottuk is – a sebgyógyulási zavarok csökkenetésével 

esetleg hozható valamiféle javulás, de egyelőre egy ilyen vizsgálat kritériumrendszere, még elméleti 

síkon is nehezen fogalmazható meg, tény pedig jelenleg biztosan nem támasztja alá.  

További vizsgálatainkat a már kialakult hasfali sérvekre összpontosítjuk, hogy 

meghatározzuk azon a műtéttechnikai részleteket, melyekkel a sérvkiújulás esélyét tudnánk a lehető 

legkisebbre csökkenteni. 

  

4.2 SÉRVEK KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI 

Amennyiben a hasfali sérv már kialakult, annak megoldása mindenképpen sebészi, ha a 

beteg általános állapota őt a műtéti rekonstrukcióra alkalmassá teszi. A rekonstrukció történhet 

hagyományos módon, feszülés mellett, direkt varrattal, illetve a jelen kor elvárásai szerint, 

feszülésmentes technikával, azaz háló beültetésével.  

A hasfal rekonstrukciójának klasszikus módszere az ép hasfali musculo-aponeuroticus 

lebenyek direkt varrata, illetve egymás feletti duplikálása. Irodalmi adatok alapján a direkt varrattal 

történő rekonstrukció korszerű technikaként alkalmazható, ha a sérvkapu mérete 3-5 cm2 alatt van, 

mivel az ilyenkor a sérvkapura nehezedő nyomás (rekonstrukció esetén feszülés) nem jelentős, 

kiújulási rátája nem haladja meg lényegesen a hálós rekonstrukcióét. Efelett a méret felett hálós műtét 

várható el, mert ennek hosszútávú eredményei lényegesen jobbak.15,18,29,75-80 Kiújulás azonban 

természetesen bizonyos százalékban itt is megfigyelhető. Sebésztechnikai szempontból a kiújulást 
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hálós sérvrekonstrukció után általában a nem megfelelő műtéti technika, illetve a nem megfelelő 

nagyságú háló okozhatja, mivel annak minden irányban legalább 5 cm-rel túl kell érnie a hasfali 

defektus egykori határain, megfelelően széles érintkezési felszínt biztosítva a háló és a hasfal között.81 

Emellett egyre inkább teret hódít a minimál invazív műtétek keretében a laparoszkópos 

rekonstrukció is. Közepes méretű sérv (átmérő 3–15cm) esetén, elsősorban obes betegeknél, többszöri 

recidíva esetén megfontolandó a laparoscopos hasfal-rekonstrukció. Nagy sérv esetén, amikor a 

laparoscopos feltáráshoz használt trokár már önmagában is akadályozza a háló megfelelő rögzítését, 

általában már csak nyitott műtét jöhet szóba. 

Ezen rekonstrukciós technikák alkalmazásának indikációja azonban számos újabb kérdést 

vet fel, melyek tisztázása nem egyszerű feladat. 

 

4.2.1 HÁLÓS ÉS VARRATOS REKONSTRUKCIÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

A hasfali sérv kialakulása a leggyakoribb szövődménynek tekinthető laparotomiát 

követően. Ez az Egyesült Államokban az évente végzett kétmillió feletti laparotomia esetében, a közölt 

2-11%-os sérvkialakulási rátával számolva körülbelül évi negyven-kétszázezer közti 

sérvrekonstrukciót jelent.15 Ezen jelentős esetszámú műtéti csoportban a hasfal varrattal történő 

rekonstrukciója több, mint egy évszázadon keresztül, egészen a kilencvenes évek elejéig 

egyeduralkodó volt, a kezdeti feszülésmentes próbálkozások ellenére. Ez a rekonstrukciós forma, 

különösen nagyobb sérvek esetén, csak jelentős feszülés mellett kivitelezhető, mely miatt a kiújulás 

rendkívül gyakori, elérheti akár az 54%-ot is.16,17,18 A különféle technikai módosítások sem tudták a 

feszülés okozta szöveti necrosist és a következményes magas recidívát kivédeni. Mi magunk is 

végeztünk a hasfali varrat fesztelenítését célzó varrattechnikai vizsgálatot (crossing sutures, vagy 

második varratvonal), azonban a már rövid távon is észlelhető eredménytelenség miatt a vizsgálatot 

nem folytattuk, ezeket randomizált tanulmányban történő vizsgálatra sem tartottuk alkalmasnak.  

A közölt kutatási eredmények egyre inkább a feszülés megszüntetésére helyezik a 

hangsúlyt. Annál is inkább, mivel bizonyítást nyert a sérv kialakulásának potenciális genetikai 

háttere.68-71,82 Így a fenti a rossz eredmények az inciziós heg megerősítésének érdekében a szintetikus 

hálók egyre kiterjedtebb használatához vezettek. A hálóimplantáció egyértelmű előnyeit Luijendijk 

bizonyította 2000-ben megjelent, azóta híressé vált, randomizált tanulmányával,16 melyben a 

hálóbeültetés a varrattal történő rekonstrukcióval szemben felére csökkentette a recidívák számát. 

Burger tíz év utánkövetés során varrat esetén 63%-os, míg hálóbeültetés után 32%-os kiújulást talált, 

mely a közölt igen rossz eredmények ellenére is szignifikáns különbség.83 Míg az Egyesült 

Államokban pl. a hálófelhasználás az 1987. évi 34,2%-ról, alig több mint tíz év alatt majdnem a 

duplájára (1999: 65,5%) emelkedett,84 addig hazánkban – elsősorban finanszírozási okokból – 1999-

ben elvégzett 10629 hasfali rekonstrukció közül csupán 591 esetben (5,56%) történt hálóbeültetés. 
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4.2.1.1 HÁLÓS ÉS VARRATOS REKONSTRUKCIÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

LÁGYÉKSÉRVEKNÉL 

A lágyéksérvek esetében szintén hasonló folyamat ment végbe, számos nemzetközi 

tanulmány tört lándzsát a feszülésmentes technika mellett. Mára alapvetően már gyakorlatilag csak a 

Shouldice műtét az egyedüli, feszüléssel járó rekonstrukciós technika, melynek létjogosultságát nem 

törölte el a háló-beültetéses műtétek hozta lényegesen jobb eredmény.85 

A hazai közlemények, a feszüléses technikával végzett lágyéksérv rekonstrukciók kapcsán 

9,6%-os, illetve 8%-os recidívaarányról számoltak be primer lágyéksérv műtéte, valamint 22%-os, 

illetve 18%-os kiújulási rátát prezentáltak recidíva rekonstrukciója esetén.86,87 Klinikánkon ugyanez 

12,5% illetve 33,3% volt, mely véleményünk szerint elfogadhatatlanul magas. A jelentősen jobb 

eredménnyel kecsegtető feszülésmentes technika meghonosítása hívta életre tanulmányunkat. A 

multicentrikus, prospektív tanulmányban országosan 15 sebészeti osztály vett részt, összesen 1434, 

primer lágyéksérvvel bíró beteget vontunk be. A műtéteket Lichtenstein feszülésmentes módszerével 

végeztük polypropylene háló beültetésével.88,89  

A fenti magas recidíva arány ellenében – ugyan a négy éves utánkövetésnél már csak a 

betegszám felét tudtuk prezentálni – csak 2,24%-os kiújulási rátát értünk el primer lágyéksérvek 

rekonstrukciója esetén (a recidív eseteket a tanulmány nem vizsgálta). Emellett tanulmányunk igazolta, 

hogy a feszülésmentes műtéti eljárás alkalmazása jelentősen, 3,5-ször kisebb posztoperatív 

fájdalommal jár a betegek számára, mely messzemenően alátámasztja a nemzetközi adatokat is.90 

 

 
6. ábra – A Lichtenstein study hosszú távú hatása Magyarországon (adat: Gyógyinfók) 

 

Egy a klinikánkon végzett retrospektív összehasonlító vizsgálat bizonyítja, hogy a 

Lichtenstein study távlati hatásaként, a study-effektus múltával sem tért vissza az inguinalis sérvek 
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korábbi magas recidíva aránya. Anyagunkban ez 3,4%, mely a fent említett 2,24%-ot alulmúlja ugyan, 

de a feszüléses műtétek 12,8%-os eredményénél azonban lényegesen jobb.90 Emellett megerősítettük 

azt az irodalomból ismert tényt is, hogy a feszülésmentes technika után a betegek jóval gyorsabban 

tudnak – korlátozás nélkül – visszatérni a normális hétköznapi aktivitásukhoz, illetve munkájukhoz. 

Mindezek kapcsán megállapítható, hogy a Lichtenstein műtét jelentősen költséghatékonyabb a feszülés 

mellett végzett egyéb nyitott lágyéksérv rekonstrukcióknál.90  

Végezetül statisztikailag megvizsgáltuk a 1998-2002 között zajlott Lichtenstein study a 

hazai lágyéksérv sebészeti gyakorlatra kifejtett hatásait, melyből látható, hogy a jobb eredményeknek 

köszönhetően a feszülésmentes nyitott technika széles körben elterjedt. (6.ábra) 

 

4.2.1.2 HÁLÓS ÉS VARRATOS REKONSTRUKCIÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

HASFALI SÉRVEKNÉL 

A fent említett irodalmi adatok bizonyították, hogy különösen a nagy sérveknél háló 

beültetése, azaz a feszülésmentes technika alkalmazása szükséges a jobb hosszútávú eredmények 

érdekében, a varrattal történt rekonstrukció vagy musculo-aponeuroticus lemez duplikációja (Mayo-

műtét 1899) helyett.81,91 Azonban a hasfali sérv műtéti eredményeit a beültetett háló helyzete (onlay, 

inlay, sublay – 9.ábra) is nagymértékben befolyásolja: míg inlay helyzetű háló esetén elfogadhatatlanul 

magas a kiújulás, az onlay, illetve sublay helyzetben beültetett hálók műtéti eredményeit illetően is 

széles határok között szór a recidívaarány. 

Vizsgálatunk célja a hasfali sérvek varrattal, illetve hálóbeültetéssel végzett műtéti 

kezelésének, valamint az onlay, illetve sublay helyzetben beültetett hálók műtéti eredményeinek 

prospektív, randomizált összehasonlítása és ezáltal a feszülésmentes hasfal-rekonstrukció hazai 

elterjedésének elősegítése volt.92-94 

 

4.2.1.2.1 ANYAG ÉS MÓDSZER 

A részt vevő 20 meghatározó, magyar sebészeti osztály vezetőivel közösen tartott 

többszöri munkaértekezlet után – ahol a vizsgálat technikai, műtéttechnikai és adminisztratív részleteit 

egyeztettük – a vizsgálat végül 2002 márciusában indulhatott el a PTE ÁOK Sebészeti Klinika 

koordinálásában, a betegbeválogatás két éven keresztül, 2004 március végéig tartott (7.ábra). Az 

ötéves utánkövetés 2009 márciusában fejeződött be. Általunk kifejlesztett szoftver segítségével történt 

jelszóval védett, online komputer-randomizálás, és adatrögzítés, mely biztosította az egyes centrumok 

munkájának függetlenségét. Az esetleges újabb felmerülő kérdések tisztázására telefonos forródrót 

működött. A vizsgálat további tárgyilagosságát hivatott biztosítani, hogy a betegek posztoperatív 

monitorozását, valamint a későbbiekben az utánkövetését végző sebész nem vonhatott be saját beteget 

a tanulmányba. Minden betegről esetlap készült, mely internetes kapcsolaton keresztül jutott el a 
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nyilvántartást és a kiértékelést végző PTE ÁOK Sebészeti Klinikára. A beérkezett adatokat klinikánk 

informatikusa kezelte. Ily módon a vizsgálat minden pillanatában aktuális statisztikai adatokat tudtunk 

generálni. Az első adatlap a beteg elbocsátásakor, a következő három hónap múlva, majd évenként, az 

ötéves zárásig került rendszeresen kitöltésre. A klinikai vizsgálatot az előírásoknak megfelelően 

regisztráltattuk (ClinicalTrials.gov - reg.no: NCT01018524). 

 

 
7.ábra – a hasfali sérv tanulmányban részt vevő sebészeti osztályok homogén eloszlása 

 

Beválasztási feltételek:  

 A vizsgálatban – előzetes tájékoztatás és beleegyezés után – minden 18 és 

70 év közötti, primer vagy posztoperatív hasfali sérves, illetve egyszer 

operált köldöksérves beteg részt vett. 

Általános kizáró okok: 

 sebgyógyulást rontó szisztémás betegség (immunhiányos állapot, 

autoimmun, illetve hematológiai betegség, cachexia, uremia, masszív 

hypoproteinaemia, sárgaság, krónikus- vagy dekompenzált májbetegség) 

 amennyiben a beteg a beleegyező nyilatkozatot nem írja alá. 

Lokális kizáró okok: 

 többször recidivált hasfali sérv (javítandó a minta homegenitását) 

 egyidejűleg végzett más műtét (pl. cholecystectomia stb.) 

 intraoperatív történések: bélsérülés, accret sérvben gyulladásos cseplesz, 

zavaros sérvvíz 

 a beteg a későbbiekben az együttműködést megtagadta.  
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A vizsgálatban részt vevő betegeknél a preoperatív panelon az adatok online rögzítését 

végeztük, mely magába foglalta a korábbi műtétek típusát, a BMI-t, a komorbiditásként szereplő 

betegségeket, valamint a hasfali defektus méretét és lokalizációját. Ez utóbbit négy csoportba soroltuk 

a korábbi sebészi behatolás alapján: köldöksérv, medián laparotomia, haránt laparotomia, melybe az 

ívelt haránt metszések is beletartoztak, végül az egyéb laparotomia.   

Ezután, a sérv nagysága szerint két csoportba osztottuk: A csoport: a sérvkapu nagysága 5–

25 cm2 (kis sérv): ebben az esetben a hasfal-rekonstrukció a randomizálásnak megfelelően varrattal, 

illetve hálóbeültetéssel (sublay) történt. B csoport: a sérvkapu nagyobb, mint 25 cm2 (nagy sérv): 

hálóbeültetés történt, random módon sublay, illetve onlay technikával (8.ábra). 

 

 
8. ábra – A hasfali sérv tanulmány vizsgálati protokollja és esetszámai 

 

Antibiotikum- és thrombosis profilaxis történt a műtét megkezdése előtt, majd 48 

posztoperatív órán át, megegyezés szerinti antibiotikumot (cephalosporin) és kis molekulasúlyú 

heparint kaptak, ennek szükségességét többször is prezentálták.95,96 A preoperatív panelen a beteg 

egyedi azonosító adatai mellett a műtéti panelen rögzítettük a műtét hosszát, a háló rögzítésének, 

illetve a fasciazárás módját, a felhasznált varróanyag paramétereit. A műtétet követően az első 

mobilizáció időpontját, a passzázs megindulását, az esetleges sebgyógyulási zavarok jelenlétét, az 

elbocsátás idejét, a korai és késői posztoperatív fájdalom mértékét, valamint az esetleges korai recidíva 

meglétét. A betegek a műtétet követően haskötőt kaptak, melyet egy hónapig kötelezően viseltek. 

Fájdalomértékelés vizuális analóg skála (VAS) segítségével történt a műtét után 24, 48 óra múlva, 

illetve elbocsátáskor (az 5–7. napon). A sebgyógyulás folyamatát ugyancsak a műtét után 24–48 óra 

múlva, illetve elbocsátáskor (az 5–7. napon) ellenőriztük. Az esetlegesen fellépő szövődményeket és 

recidívát folyamatosan észleltük. A betegek figyelmét felhívtuk, hogy a műtéttel összefüggésben 

észlelet panaszokat soron kívül is jelezzék. Rendkívüli esemény jelzésére (halál, műtétet igénylő 
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szövődmény) külön online adatlapot szerkesztettünk. Nemkívánatos eseménynek minősült minden 

olyan, műtéttel kapcsolatos szövődmény, mely a primer műtétet követő 30 napon belüli vagy túli 

reoperációhoz, illetve a beteg halálához vezetett, valamint ha a beültetett háló kilökődésének klinikai 

jeleit (pl. nem gyógyuló, hálóra vezető fistula) észleltük.  

Az eredményeinket statisztikai analysisnek vetettük alá, melyeket statisztikus végzett (chi2 

próba, K-S teszt, Mann-Whitney teszt, Fisher féle egzakt teszt. Az átlagértékek közötti különbségeket 

p<0,05 konfidencia intervallum esetén értékeltük szignifikáns különbségként.  

 

4.2.1.2.2 MŰTÉTEK 

A. Varrattal történő hasfal-rekonstrukció 

A sérvtömlő kipreparálása és reszekciója után a musculo-aponeuroticus lemez 

megkettőzését végezzük (Mayo91). A varratsor készülhetett csomós (1 cm a széltől és egymástól) vagy 

tovafutó öltésekkel (az optimális sebfeszülés érdekében a fonalhossz és a sebvonal hosszának ajánlott 

aránya 4:1), felszívódó vagy nem felszívódó sodrott vagy monofil fonallal. Subcutisba mindenképpen 

Redon draint helyezünk be, majd intracutan bőrvarratot készítünk (9.ábra). 

 

 
9. ábra – az alkalmazott műtéti technikák sematikus ábrái – 1. hasfali duplikáció sémája 

keresztmetszetben, 2. az inlay, onlay, ill. sublay pozícióban történt hálóbeültetés 

keresztmetszeti képe (forrás: Surgeryzone ill. Zollinger: Atlas of Surgical Operations)  

 

B. Háló beültetéssel történő hasfal-rekonstrukció 

- Sublay technika (szinonímák: praeperitonealis, retromuscularis pozíció – 

meghatározásakor Schumpelick97 leírását vettük alapul). A sérvtömlőt kipreparálása után megnyitjuk, 

majd oldjuk az esetleges összenövéseket. A sérvtömlő takarékos reszekciója után a linea albával 

párhuzamosan mindkét rectushüvelyt megnyitjuk. Mindkét rectusizomzatot eltartva a hátsó 
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rectushüvelyt tompán preparáljuk, egészen annak lateralis széléig. Az áthajlás közelében igyekszünk 

megóvni az itt belépő ereket és idegeket. Cranialis irányba, a processus xyphoideus magasságában 

csak úgy tudunk megfelelő nagyságú teret kipreparálni, ha a hátsó rectushüvelyt is bemetsszük. Ekkor 

válik láthatóvá a retrosternalisan elhelyezkedő praeperitonealis zsír, melyet tompán félretolva, 

könnyedén alakítjuk ki a megfelelő nagyságú spatiumot. Caudalisan, a linea arcuata alatt 

retropubicusan hasonlóképpen járunk el, itt a szeméremcsont és a húgyhólyag között preparálunk. 

Csak a retromuscularis tér teljes kialakítása után tanácsos a peritoneumot zárni, mert így, szemkontroll 

mellett könnyen kivédhetjük a kellemetlen bél- és egyéb sérüléseket. A peritoneum széleit felszívódó, 

tovafutó varrattal egyesítjük. Nagyon fontos, hogy nem maradhat peritoneumhiány, mert ezzel 

biztosítjuk, hogy a beültetett háló nem kerül közvetlen kontaktusba a zsigerekkel. Peritoneumhiány 

esetén a nagycseplesz interpozíciója jöhet szóba. Gondos vérzéscsillapítás után fektetjük a megfelelő 

nagyságú hálót a kialakított retrorectalis térbe. Fontos, hogy a behelyezett hálónak legalább 5 cm-rel 

túl kell érnie a sérvkapun, hogy az intraabdominalis nyomás megfelelően biztosítsa annak stabilitását. 

A hasfal bevezetőben említett biomechanikai tulajdonságai miatt, mindenképpen ügyeljünk rá, hogy a 

háló rugalmasabb része kerüljön cranio-caudalis irányba. A háló rögzítése szintén történhet felszívódó, 

vagy nem felszívódó, csomós, vagy tovafutó varrattal. A hálóbehelyezés után két redon draint 

helyezünk retromuscularisan, majd az elülső rectushüvelyt felszívódó vagy nem felszívódó, tovafutó 

vagy csomós öltésekkel egyesítjük. A varrás során ügyeljünk arra, hogy az alatta elhelyezkedő háló ne 

gyűrődjön. A fascia varrata nagyon fontos, ha ez feszülés nélkül nem lehetséges, az elülső 

rectushüvely fesztelenítő bemetszése vagy Ramirez szerinti izomszeparáció ajánlott.98 A subcutan 

réteg zárása után, a bőrsebet szokásos módon zárjuk (9.ábra). 

- Onlay technika („premuscularis pozíció” – meghatározásakor Chevrel99 műtéti leírását 

vettük alapul, melyet mediánban lévő sérvekre írt le). A bőrmetszés rendszerint függőleges, mellyel a 

megelőző műtéti heget teljes hosszában eltávolítjuk. A bőr alatti preparálást elektromos késsel 

végezzük. Oldalra ez meghaladhatja a medioclavicularis vonalat, felfelé elérheti az alsó bordaívet, 

lefelé pedig a medencecsontig, esetleg a Poupart-szalagig terjedhet. Az így képzett bőrlebenynek 

kettős célja van: egyrészt előkészítjük a beültetendő háló helyét, másrészt a kiterjedt preparálás által a 

fasciahiány is könnyebben megszüntethető. A sérvtömlőt mindig megnyitjuk. Az összenövések oldása 

és a tartalom hasüregbe való visszahelyezése után a tömlő megfelelő nagyságú részét resecáljuk, a 

maradék részt pedig felszívódó, tovafutó varrattal zárjuk. A linea albával párhuzamosan 2-3 cm-re 

mindkét oldali rectushüvelyt verticalisan behasítjuk, és mediál felé preparálva lebenyt képezünk. 

Ilyenkor számos kis perforátor eret találunk, ezeknek a korrekt ellátása, a megfelelő vérzéscsillapítás 

nagyon fontos. Az így kialakított, mediál felé hajtható, elülső rectushüvelylebenyeket felszívódó, vagy 

nem felszívódó, csomós vagy tovafutó öltésekkel duplikáljuk a linea alba felett. Ide fektetjük a kellően 

nagy polipropilén hálót, amely legalább 5 cm-rel túlterjed az elülső rectushüvelyen kialakult 
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fasciahiányon. A hálót szintén felszívódó, vagy nem felszívódó, csomós vagy tovafutó öltésekkel 

rögzítjük az elülső rectushüvely lateralis széléhez. A háló felett szintén szívódraint hagyunk vissza, 

majd a subcutan réteg zárása után, a bőrsebet szokásos módon zárjuk (9.ábra). 

 

4.2.1.2.3 EREDMÉNYEK 

A beválasztási időszak alatt összesen a 20 vizsgálóközpontban 953 beteget (345 férfi és 

608 nő, átlag életkor: 59,1 év) randomizáltunk. Az A csoportba (kis sérvek – sérvkapu 5-25cm2) 494, a 

B csoportba (nagy sérvek – sérvkapu >25cm2) 459 beteg került. A randomizálás alapján az A 

csoportban 247 betegnél varrattal, további 247 betegnél pedig hálóbeültetéssel történt a hasfal-

rekonstrukció. A B csoportban 235 esetben sublay, 224 betegnél pedig onlay pozícióban került a háló 

beültetésre.  

A 953 betegből az ötéves utánkövetés során a vizsgálatból 219 beteget (23%) zártunk ki: 

59 esetben a beavatkozás nem a protokollnak megfelelően történt, vagy egyéb módon sérült a 

protokoll. 9 esetben fennálló kizáró kritérium ellenére végezték a műtétet, 10 betegnél nem a 

randomizálásnak megfelelő műtéti beavatkozás történt, 3 esetben észleltünk rendkívüli eseményt, 19 

beteg kérte a tanulmányból való kizárást, 5 beteg eltűnt, 11 esetben pedig más okok vezettek a 

kizáráshoz. További 160 beteget azért kellett kizárnunk a további vizsgálatokból, mert nem álltak 

rendelkezésre a kiértékeléshez szükséges adatok (8. ábra). 

 

 
10. ábra – A tanulmány legfőbb kérdése: a recidívaarány alakulása a két kar egyes 

alcsoportjaiban – mind az A (p<0,001), mind a B (p=0.038) karon szignifikáns eltérést 

kaptunk. 

 

Összességében 734 betegünk (a randomizált betegek 77%-a) fejezte be a studyt sikeresen, 

az ő adataikat elemezve vontuk le következtetéseinket. Ennek megfelelően az A csoportban 364 eset 
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(184 varrattal és 180 hálóval történő műtét), míg a nagy sérvek csoportjában 370 teljesen dokumentált 

betegünk (189 sublay és 181 onlay rekonstrukció) anyagát értékelhetjük (8. ábra).  

Az A csoport varrattal kezelt 184 betegénél 50 esetben (27,2%), míg a hálóval kezelt 180 

betegénél 15 esetben (8,3%) találtunk recidív sérvet, a különbség szignifikáns (p<0,001). A nagy 

sérvek esetében (B csoport) a 189 sublay háló esetében 38 esetben (20,1%), míg a 181 onlay hálónál 

22 esetben (12,2%) találtunk recidív sérvet, a különbség ugyancsak számottevőnek (p=0.038) 

mutatkozott (10.ábra). Ha a sérvkialakulás tényét az eltelt idő függvényében ábrázoljuk (recurrence 

free survival), szembe tűnő, hogy a sérvrecidíva általában a 6-24 hónap között jelentkezik, a 

rekonstrukció típusától függetlenül (11.ábra). 

 

 
11. ábra – A recidíva mentes időszak %-os alakulása alcsoportokra bontva. 

 

A megelőző sebészi beavatkozásokat illetően 189 eset-ben nem volt hasi műtét az 

anamnaesisben, 247 esetben gastrointestinalis, 126 betegnél nőgyógyászati műtét, illetve 82 esetben 

cholecystectomia történt. 90 esetben érsebészeti, illetve urológiai beavatkozás után alakult ki a hasfali 

sérv. 

A lokalizáció alapján való csoportosítás szerint a kis sérvek esetén a köldöksérv műtét 

történt leggyakrabban (n=195), a nagy sérvek esetében a medián metszésben kialakult sérvek műtéte 

volt a leggyakoribb (n=200) (3.táblázat). A korábbiaknak megfelelően a direkt varrattal végzett 

műtétek adták a legrosszabb eredményt minden egyes lokalizációban (23-33%). Ha az A karon hálós 

rekonstrukció történt transversális metszésben sérvrecidívát egyáltalán nem regisztráltunk. 

Ugyanebben a csoportban a medián laparotomia utáni sérvek rekonstrukciójának recidíva aránya ehhez 

képest már valamelyest magasabb A B karon a nagy sérvek között nemcsak a mediánban lokalizálódó 

sérv rekonstrukciója történt leggyakrabban, hanem a legmagasabb kiújulási rátát is ez a csoport adta. A 

különböző lokalizációkat összevetve csak a kis sérvek között a köldöksérv (p=0.027) transversális-
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subcostalis (p=0.033) csoportban találtunk szignifikáns differenciát. A többi lokalizációban – bármely 

kart is nézzük – a néha igen látványos százalékos különbségek ellenére (pl. a B karon az onlay/sublay 

különbséges a köldöksérv és a medián esetén) sem érték el a szignifikancia határát (minden esetben 

p>0.05). 

 

 
3. táblázat – az alcsoportok sérv recidívaaránya a sérv lokalizációja szerint. 

 

Az átlagos műtéti idő az A csoport varratos betegeinél 46 perc (S.D 15–150), hálóval 

operált betegeinél pedig 59 perc (S.D 15–135), a nagy sérvek (B csoport) sublay alcsoportjában 77 

perc (S.D 25–220), az onlay alcsoportjában pedig 75 perc (S.D 30–210). A műtéti időben lényeges 

különbséget tehát nem találtunk.  

A beültetett háló különböző fajtájú polypropylene volt. A hálók anyagában az irodalomban 

leírt fáradásos törést a vizsgálati anyagunkban nem észleltünk. A beültetett háló rögzítésére felhasznált 

varróanyagot és az alkalmazott technika vizsgálata alapján, a tanulmányban részt vevő sebészek 

döntően a nem felszívódó, csomós öltéseket használták a háló rögzítésére (az A csoportban ez 65%-

ban, a B/sublay csoportban 63%-ban, a B/onlay csoportban 55%-ban fordult elő). Adataink szerint 

azonban lényegesen nagyobb a recidíva ebben a csoportban – ez különösen szembetűnő a B/sublay (itt 

p<0.05) alcsoportban – mint nem felszívódó tovafutó varrat használata esetén (4.táblázat). Egy másik 

megközelítésből tekintve, ha összehasonlítjuk a B karon a csomós és a tovafutó varrattal végzett 

rekonstrukciókat, látható, hogy a tovafutó varratsor jelentősen jobb eredményt ad (p=0.002) a 

sérvkiújulást tekintetében. A kis sérveknél ilyen jelentős eltéréseket nem tapasztaltunk. 

A fascia zárási technikát vizsgálva az A/háló karon a nem felszívódó varrat rekonstrukciós 

eredményei jócskán felülmúlták a felszívódó varratét, mind a csomós, mind a tovafutó varrat 

alkalmazása esetében (a nem felszívódó varratnál 5% és 7%, a felszívódó varratnál 14% és 11% a két 

csoport recidívaaránya), azonban statisztikailag az eredmény nem szignifikáns (p=0.063). A csomós és 
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a tovafutó varrattechnika összehasonlítása esetén jelentős különbség nem észlelhető. Az A/varrat 

csoportban semelyik aspektusból nem találtunk lényeges különbséget az alcsoportok között. A 

B/sublay alcsoportban a tovafutó fascia varratsor kétszer jobb eredményt ad, mint a csomós (a tovafutó 

varratnál 10% és 14%, a csomós varratnál 23 és 24% a két csoport recidívaaránya), azonban ez az 

arány statisztikailag nem szignifikáns (p=0.068). Ugyanezen csoportban a felszívódó – nem felszívódó 

varrat összevetése szintén nem ad szignifikáns eredményt (p=0.093). A B/onlay alcsoport egymáshoz 

közeli recidívaarányai statisztikai elemzés után sem jelentősek (tovafutó/csomós esetében – p=0.855, 

felszívódó/nem felszívódó varrat összegzése esetén – p=0.389) (5.táblázat). 

 

 
4. táblázat – az alcsoportok sérv recidívaaránya a háló rögzítési technikája szerint. 

 

 
5. táblázat – az alcsoportok sérvrecidíva aránya a fascia zárás technikája szerint. 

 

A korai posztoperatív szakban műtéti szövődményként leggyakrabban – összesen a 

betegek 12,6%-ában – perigraft folyadékgyülemet észleltünk (fizikális illetve Uh lelet alapján). Az 

egyéb szövődmények meglétét, vérzést, haematomát, sebszéli necrosist, dehiscentiát a 6. táblázat 
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demonstrálja. A statisztikai analízist követően az egyes alcsoportok között lényeges különbséget csak a 

B karon a seb infekció esetében (p=0.029), valamint a subcutan zsírnecrosis tekintetében (p=0.037) 

találtunk. Mindkét paraméter esetében, az irodalomnak megfelelően az onlay rekonstrukció adott 

rosszabb eredményt. Egyéb tekintetben lényeges különbséget az alcsoportok között nem találtunk. 

A közvetlen műtét után monitorozott, maximum 30 napig jelentkező, posztoperatív 

fájdalmat – az irodalomnak megfelelően – megkülönböztettük a beteget a hétköznapi életében is 

korlátozó, tartós vagy krónikus fájdalomtól, melyet minden egyes kontrollnál regisztráltunk. Lényeges 

differenciát az egyes alcsoportokban nem észleltünk. Eredményeinket vizuális analóg skála formájában 

a 12. ábra demonstrálja. 

 

 
6. táblázat – az egyes alcsoportok posztoperatív szövődményeinek összehasonlítása 

 

 
12. ábra – korai és késői a posztoperatív fájdalom a tanulmány egyes karjain 

 

A bélmozgás megjelenését valamennyi csoportnál hasonló időben (a műtétet követő 38 és 

45 óra között) észleltük. A mobilizálást viszonylag korán, általában a műtéti napot követő reggelen 
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kezdtük (a műtét után átlagosan az A karon 15,4/16,1, a B karon 18,0/18,8 órával), különbséget a 

csoportok között e tekintetben sem találtunk. A klinikai elbocsátás időpontja ugyancsak hasonló volt, a 

kis sérvek csoportjában átlagosan 6,22, illetve 6,47 nap (p=0.938), a nagy sérvek csoportjában pedig 

7,71, illetve 7,86 nap (p=0.728). A betegek fizikai aktivitása a kis sérvek csoportjában 26,5 nap, illetve 

29 nap, a nagy sérveknél pedig 34, illetve 36 nap után már teljes volt (p=0.811). Külön elemeztük a 

recidív sérves betegek posztoperatív felépülését jellemző paramétereket, de jelentős különbséget az 

egyes csoportokban egymáshoz illetve többi beteghez hasonlítva sem találtunk. 

 

4.2.1.2.4 MEGBESZÉLÉS 

A hasfali sérvek a hasi sebészet leggyakoribb szövődményei. Az 1990-es évek kezdetéig a 

varrattal történő rekonstrukciók különböző fajtái számítottak „gold standardnak”. Luijendijk és 

munkacsoportja tanulmányukban, legnagyobb átmérőjükben 6cm-nél kisebb sérvek esetében 

prezentált 46% kiújulási arányt direkt varrattal történt rekonstrukció után, a 23%-os hálós 

recidívaaránnyal szemben.18 A 2002-ben publikált prominens „The Swedish hernia study” hasonlóan 

jelentős különbséget talált az országos randomizált vizsgálat alapján. Chevrel 389 betegen végzett 

klinikai vizsgálatában, melyet onlay pozíciójú polypropylene hálóval végzett, 18.4%-os recidívát 

igazolt direkt varrat esetén, szemben a hálós rekonstrukció 5.5%-os arányával.100 Mindezek 

ismeretében a feszülés mellett végzett sérvműtétek igen magas recidívaaránya miatt az utóbbi 10-20 

évben világszerte egyre jobban teret nyer a feszülésmentes műtéti technika, a fenti nagy tanulmányok 

által prezentált lényegesen jobb eredményeknek köszönhetően. Saját eredményeink, melyeket minden 

paraméter tekintetében próbáltunk az egyes csoportok recidívaarányainak függvényében megadni, 

ezzekkel szintén közel azonosak. Tanulmányunkban a varrattal történő rekonstrukciót csak a kis sérvek 

esetében végeztünk, itt a recidívaarány 27,2%-os volt, szemben az azonos kar kis sérveinek hálós 

rekonstrukciójával mely – ebben a csoportban a protokoll szerint sublay helyzetű hálóbeültetést 

jelentett – 8,3%-os kiújulási mutatóval bírt, bizonyítva a hálós rekonstrukciók szignifikánsan jobb 

voltát (p<0,001). A sérvkialakulás genetikai hátterének ismeretében, valamint a fenti tanulmányokat 

támogató saját anyagunk eredményeinek ismeretében elmondhatjuk, hogy a hasfali sérvek esetében a 

recidívaarány alacsonyan tartása érdekében a háló beültetése ajánlott. Habár mi magunk ezt nem 

vizsgáltuk az irodalom a hálóbeültetés javaslata alól kivételként csak a 3cm legnagyobb átmérőjű (pl. 

trockársérvek), vagy annál kisebb sérveket említi, melyeknél a direkt varrat használata még 

megengedhető, azonban minden más esetben a háló beültetése ajánlott. 16,18,81,83,97,99 

A hálóbeépítésen alapuló feszülésmentes technika kulcspontja a háló inkorporációja a 

hasfalba, mely a hegképződés fokozása révén fejti ki hatását. A hálós rekonstrukciónak jelenleg két 

formáját, az onlay és a sublay rekonstrukciót alkalmazzák rutinszerűen.77,78,81 Az onlay technika – 

amellett, hogy a széles szövetpreparálás miatt a sebgyógyulási zavarok aránya nagyobb15,79,80 – 
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lényegesen népszerűbb a sebészek körében, mivel technikailag lényegesen egyszerűbb, és a háló nem 

kerülhet kontaktusba a belekkel.15,77 Mindezek ellenére, különösen a németajkú területeken, nyitott 

műtét esetén – bár egyértelműen meggyőző irodalmi adatok ott sem állnak rendelkezésre – az 

általánosan elfogadott gyakorlat a sublay hálóbeültetést preferálja.97 Az onlay pozíciót akkor és csak 

akkor tartják elfogadhatónak, ha a sublay behelyezés valamilyen okból nem kivitelezhető. Pl. a 

megelőző műtétek miatt nem alakítható ki megfelelő nagyságú retromuscularis spatium. A sublay háló 

utáni kiújulás gyakori oka a nem kellő alapossággal kipreparált retromuscularis résbe helyezett és a 

nem kellően rögzített háló.97 Az onlay technika a sebészek között viszont azért népszerű, mert 

nemcsak távol van a háló a béltől, hanem a helyreállítás is kisebb feszülés mellett valósítható meg. 

Millikan ezer sebész között végzett felmérése alapján a sebészek 50%-a az eddig ismert irodalom 

ellenére szívesebben használja az onlay technikát.75   

Saját korábbi részadataink viszont azt sejtették, hogy az onlay hálós rekonstrukció jobb 

eredményt is adhat, mint a sublay behelyezés. Csupán néhány kontrollált tanulmánnyal rendelkezünk, 

melyek a nyitott sérvműtéti technikákat hasonlítja össze. Ezek között néhány study jobb 

eredményekről számol be sublay rekonstrukciók esetén (Israelsson 2006, Schumpelick 2002, Langer 

2003),78,101,102 néhány azonban nem talál jelentős különbséget a pre- illetve retromuscularis 

hálóelhelyezés tekintetében (Csaky 2000, Millikan 2003, Shell 2008, den Hartog Cochrane database 

2008).15,29,75,103 Akik a sublay módszer sérvkiújulásban mutatott előnyeit (Rivers-Stoppa után) 

hangsúlyozzák,75,76,104 azt a mechanikai viszonyokon alapuló elméletet támogatják, mely szerint ha a 

háló a reziduális sérvzsák felett, de a hasfal alatt lokalizálódik, így a hasi nyomás maga tartja helyben a 

hálót. Ezt látszik alátámasztani az a tény is, hogy az inlay technika, mely a hasfal hálóval történő 

pótlására épül, a gyakorlatban nem működik, mivel a bizonyos területen a háló nem támaszkodik a 

hasfalhoz, így a látszólagos feszülésmentes technika a háló-hasfal érintkezési pontokon kifejezett 

feszüléssel jár.18,75,100 További előnynek tartják az onlay-hez viszonyított alacsonyabb sebgyógyulási 

zavart, mely a számadatok alapján ténylegesen alacsonyabb. Ezen utóbbi elméletet továbbgondolva 

azonban a magyarázatként szereplő az onlay műtétnél a nagyobb preparált felszín jelenléte ugyanúgy 

megtalálható a sublay rekonstrukció esetén is, mivel a háló részére a spácium készítése a műtét szerves 

része. Emellett gyakran a hasfal mobilizálásához mind pre-, mind retromuscularis preparálásra szükség 

van, mely már lényegesen nagyobb felszín az onlayhoz viszonyítva, ami viszont jóval jelentősebb 

lokális szöveti reakciót okoz.  

Saját vizsgálati anyagunkban jelentősen jobb sérvkiújulási arányt észleltünk az onlay 

pozícióba beültetett hálók (12,2%) esetében a sublay helyzetű hálós rekonstrukciókkal (20,1%) 

szemben. Statisztikai analízis ezt a markáns különbséget szignifikánsnak mutatta (p=0.038), mellyel 

tanulmányunk jelenleg egyedülálló a nemzetközi irodalomban, az adatbázis nagysága, a függetlenül 

dokumentált, prospektív, randomizált, multicentrikus tanulmány miatt pedig eredményeink 
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mindenképpen reprezentatívnak tekintendők. Véleményünk szerint, amennyiben a fenti irodalomból 

ismert, mechanikai szemléletet a szöveti reakció minimalizálására törekvő biológiai megközelítésre 

cseréljük, talán jobban magyarázhatóvá válik az a mechanikailag furcsa eredmény, mely szerint az 

onlay rekonstrukció kiújulási aránya szignifikánsan felülmúlja a sublay műtéti eredményeit. 

Olyan tanulmány, melyben az onlay műtét jobban szerepelt volna – a jelenlegit leszámítva 

– nem ismeretes. Ezért is különösen fontos a két technika részleteinek alapos ismerete és ennek 

megfelelően precíz alkalmazásával, újabb, a hétköznapi viszonyokat hasonlóan közelíteni próbáló, 

megfelelően előkészített randomizált, prospektív, multicentrikus tanulmány (esetlegesen határokon 

túlnyúló) kivitelezése, mely kellően nagy betegszám bevonásával reprezentatív lehet. 

A fenti tanulmányok többsége, a hétköznapokban is leggyakrabban alkalmazott 

polypropylene hálóval szerzett tapasztalatokat. Tanulmányunkban szintén ezen háló különböző típusait 

használtuk. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a hálók hosszútávon az eredeti méretük 70%-ára 

zsugorodnak,105,106 így feltételezhető, hogy a zsugorodás, illetve a merevvé válás a hegesedés 

folyamata miatt jelentkezik. Ennek ellentmond azonban, hogy onlay műtét esetében ezt még ezidáig 

nem írták le. Ez alapján viszont felmerül, hogy a zsugorodás a hasi nyomásviszonyokkal függ össze. 

Egyes szerzők pontosan ezzel magyarázzák a sublay jobb, 10% alatti recidívaarányát.107,108 

Mindenesetre a beültetett háló esetében – emiatt illetve a kellő nagyságú érintkező felület miatt – 

törekedni kell arra, hogy a háló legalább 5 cm-rel érje túl a hasfali defektus egykori kapuját, amelyben 

a legtöbb szerző egyetért, és amelyet klinikai vizsgálatunk kezdetén mi is követelménynek állítottunk.  

Az alkalmazott hálók minőségi különbségéből nem tudunk összehasonlítást adni, azonban 

a háló rögzítése, valamint a hasfali varrat technika vizsgálata sok információt hordozhat. Az adataink 

azt mutatják, hogy a háló rögzítésére leggyakrabban nem felszívódó varrófonalat használnak a 

kollégák. A B karon mindkét alcsoportban nagyobb arányú recidíva mutatkozott csomós varrat 

alkalmazása után. Ebben a tekintetben az irodalmi ajánlás109 (állatkísérletben bizonyítottan) a tovafutó 

varratsor, mivel a kevesebb bent hagyott idegenanyag miatt a granuláció nem túlfűtött, így kisebb 

szöveti reakciót okoz. A mi klinikai tapasztalataink is azt demonstrálják, hogy a tovafutó varrat 

alkalmazása ígéri a legkisebb recidívaarányt a csomós varrattechnikával szemben. A B kar esetében a 

differencia szignifikáns (p=0.002). Elméletünk szerint azért, mert a tovafutó varratsor esetében az 

egyes öltések különböző erőkarjai kiegyenlítik egymást. Az irodalom humán vizsgálatban nem 

felszívódó varrat alkalmazását javasolja,110 felszívódó öltést csak kisméretű hernia sublay műtéte 

esetében tart elfogadhatónak.111 A felszívódó / nem felszívódó varróanyag kérdésében ilyen általános 

megállapítást nem tudunk tenni, mivel az esetszám egyes alcsoportokban (különösen a felszívódó 

tovafutó – összesen 11 eset) igen alacsony. A study előtt a hálót a legtöbb bevont intézetben csomós, 

nem felszívódó öltésekkel varrták, ebben a csoportban a recidívaarány igen nagy szórást mutat, 11-

25% között. A nagy sérvek csoportjában a nem felszívódó csomós rögzítési technika esetén itt is a 
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sublay műtét adott szignifikánsan gyengébb eredményt (25% vs. 15% - p<0.05). Ugyanebben a 

csoportban a nem felszívódó tovafutó technika esetén viszont a sublay alcsoport mutatkozott jobbnak 

(5% vs. 13%) (4.táblázat). Egyértelmű ajánlást az eredmények sokszínűsége miatt nem tudunk tenni, 

noha a háló nem felszívódó, tovafutó fixálási technikája körvonalazódni látszik. Amid nagy 

összefoglaló tanulmányának zárásaként sem tudott – hozzánk hasonlóan – kizárólagos állást foglalni e 

kérdésben. Végezetül csak annyit jelentett ki, hogy a sebészek tradicionálisan a nem felszívódó 

varratokat részesítik előnyben a háló rögzítésére.110,112 Legújabban már napvilágot látott vélemények 

szerint sublay technika esetén elegendő csak pár ponton rögzíteni a hálót,111 illetőleg néhányan csak 

szövetragasztót alkalmaznak, sőt néha egyáltalán nem rögzítik a hálót, azt az intraabdominalis 

nyomásra bízzák.113 Ezen technikák tartós eredményeiről információink nincsenek, onlay helyzetben 

viszont várhatóan nem működik, mivel ilyenkor a puha zsírban a háló migrálásának csak alig valami 

szabhat határt. 

Az izompólya varrat során alkalmazott varróanyagok esetében, anyagunkban, a B/onlay 

alcsoportban nem találtunk jelentősnek bizonyuló különbséget. Azonban a kis sérvek hálós műtéte 

esetén a nem felszívódó varróanyag ad jobb eredményt a fascia zárásakor, valamint a B/sublay 

alcsoportban a tovafutó fascia varratsor kétszer jobbnak bizonyult, mint a csomós, azonban ez az arány 

statisztikailag mégsem szignifikáns egyik esetben sem (5.táblázat). Ismert, hogy háló beültetése nélküli 

vizsgálatokban újabban, a tovafutó varratot preferálják.23,33,114 A felszívódó – nem felszívódó varrat 

kérdésében a javaslat kevésbé újkeletű, itt alapvetően a felszívódó varrat használata javasolt.115,116 

Ezek alapján egyértelmű ajánlást a vizsgálati eredményeink birtokában nem tudunk tenni, a fenti 

nemzetközi ajánlásokra hagyatkozunk. 

A studyban részt vevő 20 sebészeti osztály mindegyike igen nagy sérvsebészeti 

tapasztalattal bírt. A vizsgálatba minden, az adott osztályokon dolgozó sebész szakorvos 

(természetesen a posztoperatív szakot és a kontrollokat felügyelő, független sebészt leszámítva) 

vonhatott be beteget, ha az a bevonási kritériumoknak megfelelt. Ezzel igyekeztünk a vizsgálatot a 

mindennapok gyakorlatának megfelelővé tenni. A legtöbb, irodalomban fellelhető tanulmány, a 

személyi feltételekről vagy nem nyilatkozik, vagy kifejezetten nagy tapasztalattal rendelkező 

sérvsebészek munkáit ismerteti,102 mely véleményünk szerint valószínűleg a hétköznapi gyakorlathoz 

kevésbé adaptálható, ezzel csak a tanulmány életszerűségét csökkentjük. 

Burger és munkatársai 2002-ben jelentősen rosszabb eredményeket találtak medián 

laparotomia hegében kialakult sérv rekonstrukciója esetén, transverzális, ferde, vagy akár paramedián 

metszés után keletkezett sérvekkel összevetve.117 Grantcharov és Rosenberg összehasonlító 

tanulmányukban pedig már kifejezetten haránt metszést javasoltnak a hasi műtétek elvégzéséhez, 

mivel a korai posztoperatív szövődmények arányát annyival alacsonyabbnak találták, ez 

vizsgálatukban a fájdalom, a hasfali dehiscencia, a légzési szövődmények mellett a sérvkialakulásra is 
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igaznak bizonyult.118 Ezzel ellenben Seiler munkacsoportja 200 randomizált eset összehasonlítása után 

viszont nem talált lényeges differenciát a hasonló tárgyú adatok vonatkozásában.119 Sőt mi több 

O'Dwyer és Courtney 2003-ban közleményében kijelentette, hogy a haránt laparotomia semmivel sem 

jobb a medián metszésnél, sem szövődmények, sem sérvkialakulás szempontjából.120 Az irodalomban 

arra vonatkozó adatot, hogy a különböző lokalizációban már kialakult sérv rekonstrukciója esetén 

milyen valószínűséggel alakul ki újabb recidíva nem találtunk. A saját anyagunkat elemezve azt 

találtuk, hogy a posztoperatív hegsérvek legnagyobb része mediánban helyezkedett el mindkét karon, 

ugyanakkor a sérvkiújulási ráta is ebben a lokalizációban a mutatkozott a legmagasabbnak a B/sublay 

alcsoportban. B/onlay esetén a haránt metszéseknél észleltünk magasabb recidívaarányt. 

(Megjegyezzük, hogy a tanulmány korábban prezentált részeredményeinél ez utóbbi alcsoportban 

szintén magasabb kiújulási arány mutatkozott a medián metszések esetében.121) Mechanikai 

szemlélettel nézve – a hasfali izomzat anatómiai felépítésének és fiziológiai működésének ismeretében 

– logikus lenne a mediánban a gyakoribb sérvkialakulás, és a nagyobb arányú recidíva is, a linea albára 

ható jelentős szakítóerők miatt, azonban a randomizált vizsgálatunk adatai ezt nem támogatják. A 

végleges adatok azt mutatják, hogy a varrattal történő rekonstrukció az A karon minden lokalizációban 

alulmarad a hálóssal szemben, a B oldalon pedig a sublay rekonstrukció mutat rosszabb eredményt 

bármely lokalizációban. Tehát a sérvrecidíva valószínűsíthetően nem a korábbi sérv lokalizációjának 

függvénye. 

Az irodalom szerint a túlsúly, vagyis a 25 feletti BMI ugyancsak gyakori oka a 

kiújulásnak. Vizsgálatunkban a BMI tekintetében az eredmények teljesen homogének, sem az 

alacsony, sem a magas BMI nem mutat jelentős eltérést semelyik alcsoportban. 

A sérvműtétek tekintetében a műtéti idő valószínűbb, hogy a sérv méretével és nem annak 

típusával korrelál.75 Ezt támogatják saját adataink is, melyek esetében jelentősnek nevezhető 

különbséget csak az A és B kar között találtunk, az egyes karokon belüli alcsoportok között nem. 

Venclauskas munkacsoportja a betegek normális aktivitáshoz való visszatérését vizsgálta 

1, 3, 6, ill. 12 hónappal a műtétet követően. Megállapította, hogy a feszülésmentes műtéten átesettek 

magasabb hányada tért vissza a normál napi aktivitásához, mint hasonló paraméterek mellett a feszülés 

mellett végzett műtét esetén.80 A mi adataink alapján nem látható hasonló eltérés. Megfigyelhető 

azonban, hogy ha külön vizsgáltuk az A karon azon betegeket akiknél később recidívált a sérv, az ő 

esetükben a normális aktivitáshoz való visszatérés szignifikánsan hosszabb volt (p=0.044). 

Egyebekben az aktivitás szemszögéből említésre méltó különbséget nem találtunk. Ugyanígy nem 

találtunk lényeges különbséget az egyes csoportokban a bélpasszázs megindulás tekintetében sem. 

A hétköznapi tevékenységhez való visszatérés idejét jelentősen nyújthatja a tartós, vagy 

krónikus fájdalom. A hasfali rekonstrukció ugyan komoly fájdalommal járhat, ez azonban csupán a 

betegek kevesebb, mint 2%-ánál tart néhány hétnél hosszabb ideig.122 A betegek visszajelzéseire 
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alapozva, Burger 2004-ben közölt tanulmányában deklarálta, hogy a beteget tevékenységében 

posztoperatív fájdalom 1 hónapig korlátozza feszülésmentes technika és 1,9 hónapig feszüléses 

rekonstrukció esetén, a különbség itt egyértelműen szignifikáns volt (p=0.04). Emellett a feszüléses 

műtéten átesett betegek a posztoperatív egy év után, a vizuális analóg skálán (VAS 0-10) átlagosan 

2,2-nek, hálós műtét esetén 1,0-nek adták meg (p=0.009) az időszakosan fennálló fájdalmat.123 

Venclauskas munkacsoportja Litvániából az onlay technika és a direkt varrat okozta posztoperatív 

fájdalmat vetette össze. Eredményeiben a feszülésmentes technikát 1, 3, 6 és 12 hónappal a műtét után 

is szignifikánsabban elviselhetőbbnek találta a betegek számára (p<0.05 minden egyes kontrollnál).80 

A hálós rekonstrukciókat összehasonlítva több szerző is kevesebb fájdalomcsillapító igényt jegyzett fel 

haránt és ferde metszésben kialakult sérvek esetén, összevetve a medián lokalizációjú sérvek 

rekonstrukciójával.124,125,126 A háló elhelyezése (onlay/sublay) tekintetében összehasonlító tanulmányt 

az irodalomban nem találtunk, valószínűleg azért, mert az egyénileg szubjektíven megélt fájdalmat 

objektíven karakterizálni igencsak nehéz. Jelen vizsgálatunkban az előzetesen a legjobbnak ítélt, 

vizuális analóg beosztást választottuk, ahol a VAS 0 a fájdalom teljes hiányát, a VAS 10 pedig a 

fájdalom miatti agóniát jelezte. A kapott adatokat elemezve látható, hogy – nem meglepő módon – a 

nagyobb műtéti felszínnel járó nagy sérvek esetében a korai posztoperatív fájdalmat a betegek is 

erősebbnek jelezték, mint az a kisebb sérvek esetében volt. A különbség itt sem lett szignifikáns, mint 

ahogy nem az, az egyes karokon belül sem. Az emisszió utáni kontrollokon feljegyzett késői fájdalom 

esetében pedig mind a négy alcsoport közel azonos számokat mutat. 

Számos szerző igazolt magasabb sebgyógyulási zavart háló implantációját követően és 

egyben jelentős különbségeket írnak le a háló pozíciójától függően is, a kialakult SSI pedig már 

önmagában is a kiújulás lehetőségét növeli.29,75,77,80 Ezen közlemények messze magasabb 

sebgyógyulási zavart prezentálnak onlay technikával rekonstruált sérvek esetében, a sublayhoz 

viszonyítva. A klinikánk vezetésével végzett tanulmányban, az A karon összehasonlítva a hálós és háló 

nélküli rekonstrukciót, nem tudtuk megerősíteni, hogy a halós rekonstrukció magasabb sebgyógyulási 

problémával járna. A másik karon azonban, az irodalommal megegyezően, az onlay hálós 

rekonstrukció alcsoportjában a sebgyógyulási zavarok közül a sebinfekció és a subcutan zsírelhalás 

gyakoribb posztoperatív megjelenését észleletük. A 6. táblázatban látható kétszeres különbségek 

ellenére, a statisztikai elemzés ezt a különbséget nem találta szignifikánsnak. Megjegyzendő, hogy a 

háló beültetése után többször észlelünk háló körüli folyadékot gyulladásos jelek nélkül. Ez az esetek 

zömében idegentest-reakció, és számíthatunk a spontán felszívódására. Amennyiben ez a seroma 

panaszokat okoz, javasolt a punkciója, még akkor is, ha ez infekció kockázatát jelenti, mivel a 

sebgyógyulás lassításával a hosszútávú eredményt jelentősen ronthatja. Sebgyógyulási zavarok 

elsősorban a kiterjedt műtéti preparálást igénylő műtéteknél (pl. nagy sérveknél, akár onlay, akár 

sublay) fordulnak elő viszonylag gyakran (10%). Az enyhe sebduzzanattal és pírral járó felszínes 
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gyulladástól a kiterjedt necrosisig széles skálán jelentkező tünetekben nyilvánulhat meg. Enyhe, 

esetleg subfebrilitast okozó gyulladás esetén ritkán van szükség sebészi feltárásra, és a lokális kezelés 

mellett szisztémásan alkalmazott antibiotikus kezelés rendszerint eredményes.121 A legutóbbi 

időszakban napvilágot látott közlemények pedig egyre inkább amellett foglalnak állást, hogy 

sérvműtétek után a sebgyógyulási folyamat gyenge eredményeire a laparoszkópos megközelítés jelent 

megoldást, ahol az ilyen irányú eredmények lényegesen jobbak.127 Erre vonatkozó bármiféle adatot 

jelen vizsgálatunk nem ad.  

Összefoglalva randomizált, prospektív, multicentrikus klinikai tanulmányunk eredményeit, 

azokat összevetve az ismert irodalmi adatokkal, próbáltuk levonni konklúzióinkat. Irodalmi adatok 

alapján a csak varrattal is elfogadhatóan orvosolható „kulcslyuk” sérveket nem vizsgáltuk.16,18 Az 

egységesített eredményeink alapján a study fő célját tekintve kijelenthetjük, hogy – a  kis sérvek esetén 

alkalmazott – hálós rekonstrukció jelentősen jobb eredményt ad, mint a varrattal történő műtét. Ezért a 

hasfali sérvek rekonstukciója esetében deklaráljuk, hogy a jobb hosszútávú eredmény érdekében a háló 

beültetése ajánlott.  

A tanulmány másik csoportját tekintve, a különböző lokalizációba beültetetett hálókkal 

végzett hasfali rekonstrukciókat hasonlítottuk össze. Az irodalomban számos közlemény prezentált 

kedvezőbb hosszútávú eredményt sublay műtét esetén, viszont még jelentősebb számú tudományos 

közlemény született, mely nem találta jobbnak sem az onlay sem a sublay rekonstrukciót a recidíva 

kialakulásának tekintetében. A mi vizsgálatunkban azonban az onlay technika szignifikánsan 

felülmúlta a sublay műtétet a sérvrecidíva létrejötte szempontjából, mely adat teljességgel ellentmond 

a nemzetközi adatoknak, és jelenleg ez a vélemény egyedülálló az irodalomban. Azzal, hogy 

vizsgálatunkat prospektív multicentrikus formában, külső személy által kontrollálva, statisztikailag 

alátámasztva végeztük, Európában a randomizált sérvtanulmányok között a legnagyobb esetszámot 

prezentálva, így eredménye komoly súlyt képvisel. A vizsgálat, kimenetele miatt a fent említett 

mechanikai szemléletből táplálkozó, a sublay technika felsőbbrendűségét hirdető iskolák részéről már 

a részeredmények prezentálásakor is komoly támadásokat kapott. A semleges, vagy ellenkező 

véleményű tanulmányok nagy száma miatt eredményeinket mindenképpen önmérséklettel kell kezelni. 

Végleges megoldást csak további, a hétköznapi körülményeket jobban közelítő, randomizált, 

nemzetközi tanulmányok hozhatnának. 

 

4.2.1.2.5 MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 Tanulmányunk tudományos szempontból hazánkban egyedülálló, és a visszajelzések 

szerint nemzetközi szinten is figyelemre méltó. Eddig ebben a kérdéskörben ilyen 

méretű, prospektív, randomizált, multicentrikus vizsgálat Európában nem történt, 
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éppen ezért várható, hogy eredménye befolyással lesz a mindennapi sérvsebészeti 

gyakorlatra is. 

 A study egyik közvetlen hatása, hogy Magyarországon a hasfali sérvműtétek esetében a 

hálós rekonstrukciók száma már a study utánkövetési szakában is a kezdeti 3,5%-ról 

37,3%-ra emelkedett (13. ábra). E tízszeres növekedés valódi szemléletváltást jelez a 

hazai sérvsebészetben.  

 További hatása, hogy az azóta is látható emelkedés mellett a recidíva miatti sérvműtétek 

száma megcsappant.  

 A sérvkialakulás vélhető genetikai hátterének ismeretében, valamint a fenti 

tanulmányokat támogató saját anyagunk eredményeinek ismeretében elmondhatjuk, 

hogy a hasfali sérvek esetében a recidívaarány alacsonyan tartása érdekében a háló 

beültetése ajánlott.  

 A hálós rekonstrukciók esetén vizsgálati anyagunkban az onlay műtétek eredményei 

lényegesen jobbak a sublay rekonstrukciókhoz viszonyítva. 

 A nagy tanulmányokban csak a nagy tapasztalattal rendelkező (un. specialista) sebészek 

munkáit elemzik. Vizsgálatunkban kevesebb rutinnal rendelkező sebész is 

randomizált, mely tény a hétköznapi valósághoz hasonlatosabbá teszi a vizsgálatot 

illetve annak eredményeit. 

 Mechanikai szemléletet felválthatja itt is, az onkológiai és hasi sebészetben már teret 

nyert, biológiai szemlélet, mely a kisebb szöveti reakcióval magyarázhatja a jobb 

recidíva eredményeket az onlay rekonstrukciók esetében. 

 

 
 13. ábra – A hasfali sérvtanulmány hatása a hazai sérvsebészeti gyakorlatra (forrás:128)  
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4.3. AZ INTRAPERITONEALISAN BEHELYEZETT HÁLÓ OKOZTA 

ADHESIOK MEGELŐZÉSE  

Hegsérv kialakulása esetén a hasfal rekonstrukciójára ugyan számos műtéti megoldás 

ismeretes, ám az eredmények meglehetősen szerények (recidíva 24-54 %), így csak háló beültetésétől 

vérható javulás.16,18,129 Bár a hálóval történő hasfal-rekonstrukció szignifikánsan javította a műtéti 

eredményeket, a hálóbeültetéssel kapcsolatban számos kérdés megválaszolatlan, számos új 

szövődmény lehetőségét hordozza magában. Ez utóbbiak jelentősége kifejezetten felértékelődik, ha a 

háló közvetlenül a belekkel érintkezik, akár műtéttechnikai okból, akár azért, mert a rekonstrukciót 

laparoscopos technikával végezzük. A legtöbb háló fajtáról köztudott, hogy hatását a fibrosis 

generálásával fejti ki a hasfalban. Ezen hatás következtében hasűri szervekkel nem érintkezhet 

közvetlenül, mert a hasfalban áldásos hatása a hasüregben katasztrofális következményekkel is járhat.   

A hasfali sérvek rekonstrukciójának laparoscopos módszere 1992 óta ismert.83 Az azóta 

megjelent nagyszámú közlemény hangsúlyozza a technika előnyeit, mint a hasi metszés hiánya, a 

szükségtelen külső drainage, a sebinfekció aránya alacsony, a hasfal stabilitásának megtartása, a 

fájdalom és kórházi kezelés időtartamának csökkenése.83,121 

 

4.3.1. AZ INTRAPERITONEALISAN BEHELYEZETT HÁLÓ OKOZTA 

ADHESIOK MEGELŐZÉSE 

Az ideális, hasüregi implantációra is alkalmas hálóval szembeni elvárás, hogy kémiailag 

inert legyen, fizikai tulajdonságait a szövetnedvek ne változtassák meg, sterilizálható legyen 

anyagszerkezeti változás nélkül, ellenálló a fellépő feszítőerőkkel szemben (rugalmassága és 

szakítószilárdsága a hasfalhoz viszonyítva közel azonos). Emellett természetesen nem karcinogén, nem 

allergizál és csekély az általa kiváltott idegentest reakció. Az utóbbi évtizedekben számos háló típust 

fejlesztettek ki, de a fenti követelményeknek egyik sem tesz maradéktalanul eleget. A legnagyobb 

tapasztalat a polypropylene hálókkal van, azonban komoly hátrányuk, hogy belekkel érintkezve, azok 

erózióját idézik elő, ileust, enteralis fistulát okozhatnak. 

Az alkalmazott háló minősége komoly szerepet játszik a szövődmények kialakulásában, 

hiszen fontos szempont, hogy speciális felszíne (pl. PTFE) megakadályozza a belek kitapadását.152 Az 

a tény, hogy a háló két oldalának két külön funkciót kell ellátnia, önmagában is két külön komponensű 

háló, un. bifázisos háló alkalmazását feltételezi. Sajnos ezen hálók kiemelkedően magas ára komoly 

gátja a laparoscopos módszer rutinszerű elterjedésének. Ezek alapján igény merült fel egy, a 

tulajdonságaiban a fentieknek minél jobban megfelelő, de árában lényegesen olcsóbb bifázisos 

sérvháló kifejlesztésére. Kísérletsorozatunk célja, így a különböző, adhesio-gátló anyagokkal fedett, 

intraabdominalisan behelyezhető, polypropylene háló biológiai viselkedésének tanulmányozása. 
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4.3.1.1 ANYAG ÉS MÓDSZER 

A vizsgált hálót úgy ültettük be nyulak hasfalába, hogy a béllel érintkező, intraperitonealis 

felszínét különböző sima felszínű anyagokkal borítottuk be. Kísérletsorozatunkat – melyet 2001. 

októbere és 2003. áprilisa között végeztünk (etikai engedély száma: BA02/2000-1/2004) – három 

fázisra osztottuk, majd ezen tapasztalataink alapján egy negyedik vizsgálatsorozatot is elvégeztünk. 

Mind a négy fázisban 12-12 fehér, átlagosan 2500g súlyú nyulat operáltunk. A műtétet minden egyes 

állat esetében azonos módon, általános altatásban (Calypsol®: 2 ml/kg) végeztük. Az altatást 

megelőzően praemedicatio (Seduxen®: 1 ml/kg), illetve antibiotikum (Totacef®: 1 ml/kg), illetve 

szükség esetén a műtét alatt 1%-os Lidocain® hasfali lokális adása történt. A bőrmetszést követően a 

nyulak hasfalának két, kb. 3x4 cm-es területén kimetszettük a teljes musculo-aponeuroticus réteget, 

valamint a parietalis peritoneumot. A különböző típusú hálókat minden esetben 4/0 Prolene fonallal 

tovafutóan rögzítettük. A hálók in toto eltávolítását a műtéttől számított 30., 60., 90., 120. napon 

végeztük. A hasűri adhesiokat minden esetben többszörösen fotodokumentáltuk, kiterjedtségüket 

standardizálva 4 fokozatban osztályoztuk (modifed Diamond  scale – továbbiakban: mDs),130 végül a 

preparátumokat 10%-os formalinban szövettani vizsgálatra előkészítve tároltuk. 

Az első fázisban polypropylene hálót ültettünk 12 nyúl hasfalába. A jobb oldali defektusba 

az intraperitonealis szervekkel érintkező felszínén polyurethánnal, Opsite fóliával, illetőleg szilikonnal 

fedett polypropylene hálót, míg az ellenoldalon kontrollként fedetlen polypropylene hálót ültettünk be. 

Tapasztalataink szerint, az Opsite fólia fizikai tulajdonságai nem voltak megfelelőek, mivel anyaga 

túlnyúlik, így helyben nem tartható. A polyurethánnal, illetve szilikonnal szerzett tapasztalataink már 

jóval kedvezőbbek voltak, azonban ezen anyagokat sem sikerült stabilan rögzíteni a háló felszínére, az 

így szabaddá váló polypropylene felszín pedig az ismert összenövéseket generálta. 

A második fázisban sűrű szövésű Surgipro hálót implantáltunk 12 nyúl hasfalába a jobb 

oldalon hyaluronsavval, illetőleg polyurethánnal, valamint szilikonnal fedve, míg az ellenoldalon, 

fedetlen módon. Míg a hyaluronsavval történő fedésnek adhesio-gátló hatása elhanyagolható, addig a 

polyurethánnal szerzett kísérleti eredményeink továbbra is bíztatóak voltak, ebben a kísérletben jóval 

meghaladta a szilikonét. 

A kísérletsorozat harmadik szakaszában operált 12 nyúl esetében Titanium, Vypro, 

valamint Premilene LP hálókat ültettünk be. A Titanium mesh, mint a fedett polypropylene csoport 

képviselője; a Vypro, mint a részben felszívódó, polygalctinnal egybeszőtt polypropylene; valamint a 

csökkentett idegenanyag tartalmú polypropylene háló került alkalmazásra. Beültetéskor a bal oldalon 

mindegyiket fedetlen, jobb oldalon a hasűri szervek felé mindet polyurethánnal fedett formában 

használtuk. Eredményeink alapján a Titan-mesh adhesio-generáló hatása jelentős, melyet a nemzetközi 

irodalom is megerősít,131 és amelyet a polyurethán rendeltetésének megfelelően valamelyest kivéd, 
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azonban az eltérő fizikai tulajdonságuk révén (pl. rugalmasság) a polyurethán a titanium felszínén 

felgyűrődik. A Vypro, illetve Premilene LP hálókkal szerzett tapasztalataink ennél jóval kedvezőbbek 

voltak. Az irodalom javarészt szintén a nagyobb pórusnagyságú, csökkentett idegenanyag tartalmú 

polypropylene hálók beültetése mellett foglal állást.132-134 Sajnálatos módon több irodalmi adat került 

birtokunkba, arról is, hogy a polyurethán in vivo környezetben lassan bomlásnak indul, 

bomlástermékei valószínűleg, a sterilizálása során keletkező 4,4′-methylenedianiline-hoz hasonlóan 

kifejezetten karcinogének.135 

Eddigi tapasztalatainkat összegezve – mely szerint fedő réteg polypropylene hálón tartása a 

hosszútávú eredmények szempontjából alapvető fontosságú – elsősorban technológiai megoldást 

kerestünk a háló anyagának a hasüreg felé való teljes elrejtésére. Végül 2002. decemberében a 

Budapesti Műszaki Egyetem Szervetlen Kémia Tanszékével együttműködve a csökkentett 

polypropylene tartalmú hálók (Vypro, ill. Premilene LP) egyik felszínét szilikonnal fedtük, mellyel 

újabb 12 nyúlból álló kísérletet indíthattunk. A szilikont laboratóriumi körülmények között, 

megfelelően magas hőmérsékleten és nyomáson, hexános oldatban, szórásos technikával a háló 

rostjaira tudtuk rétegezni úgy, hogy a hasfal felé eső oldalon a polypropylene réteg a szilikonon 

túlnyúlt, a hexán eltávolítása után a szilikon megszilárdult. A kész produktum esetében a szilikon réteg 

már stabilan kapaszkodik a polypropylene-hez, könnyen kezelhető és sterilizálható. Az így indult 

negyedik szakaszban újabb 12 nyúl hasfalát – a fent leírt módon – annak teljes vastagságában 

eltávolítottuk. A vizsgálat ezen fázisában már csak a szilikonnal fedett polypropylene háló biológiai 

viselkedését vizsgáltuk. A defektusokat a jobb oldalon rendre szilikonnal borított Premilene LP 

hálóval, az ellenoldalon pedig szilikonnal fedett Vypro hálót használva fedtük (14.ábra).  

Az adhesio mértékét tekintve a módosított Diamond pontrendszer szerint 4 fokozatot 

határoztunk meg: 

 A nulladik fokozat a teljesen szabad intrabdominalis műtéti felszín (a felszín 0%-a: 

mDs grade0) (15.ábra).  

 Az első fokozat, melynél csak a háló felszínének kis, inkább széli részein 

jelentkezett összenövés (1-25%: mDs grade1), főleg a varratvonalnak megfelelően.  

 A második foknál kötegesebb adhesiot határoztunk meg magának a hálónak az 

intraperitonealis felszínén (26-50%: mDs grade2).  

 A harmadik fokozatnak a háló csaknem teljes felszínét elfedő, masszív összenövés 

felelt meg (>50%: mDs grade3) (17.ábra).  

A specimeneket az előző szakhoz hasonlóan 10%-os formalin oldatban fixálva szövettani 

vizsgálatra a PTE ÁOK Humán Anatómiai Intézetbe küldtük, ahol PAS+HE festést követően 

fénymikroszkópos, majd elektromikroszkópos elemzésnek vetettük alá. 
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A munkacsoportunk által kifejlesztett háló hosszútávú viselkedését vizsgálandó az előző 

három fázissal ellentétben, a negyedik szakaszban a hálók eltávolítását követően az állat túlaltatása 

helyett reoperációt végeztünk, mely során a korábban beültetett hálókat in toto (15.ábra) eltávolítottuk, 

majd a kialakult hiatus fedésére szintén szilikonnal fedett Vypro és Premilene LP hálókat 

alkalmaztunk, a már említett módon. Az állatok terminálását, a specimenek eltávolítását egységesen 

180 nap után végeztük. 

 

 
14. ábra – In toto eltávolított hasfal szilikonos hálóval pótolva a median mindkét oldalán 

 

         
15. ábra - Adhesio mentes felszínek in toto eltávolítása  

 

4.3.1.2 EREDMÉNYEK 

Az első három fázis részeredményeit – mivel azok a végső fázis metódusának szerves 

részét képezték – már a korábbiakban említettük. Kiemeltük, hogyan jutottunk el a szilikonnal fedett 

polypropylene háló alkalmazásához, és milyen indokkal kellett elvetnünk, a hasonlóan jó tapasztalatok 

birtokában a polyurethán borítású hálót.  
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16. ábra – Neoperitoneum a háló intraabdominalis felszínén  

 

 
7. táblázat – Szilikonnal fedett Vypro, ill. Premilene LP hálókkal történő hasfali 

rekonstrukció primer műtét során - (PreSi: Premilene háló szilikon fedéssel; VySi: Vypro háló szilikon fedéssel; Saph: 

4/0 Saphil; Prem: 4/0 Premilene; Vicr: 3/0 Vicryl.)  * Az állat ileust okozó adhesio miatt elpusztult. 

 

A negyedik sorozat primer műtétek során szintén 12 nyulat operáltunk (7.táblázat). A 

kísérleti tapasztalataink alapján a nyulak hasfalába implantált, szilikonnal fedett Vypro, ill. Premilene 

LP hálók esetében az intraperitonealis szilikon felszín – egyetlen állatot leszámítva – minden egyes 

esetben (10/12 – 83,33%) szabad volt (15.ábra). Csupán egyetlen esetben (1/12 – 8,33%) lépett fel 

enyhe fokú adhesio, mely a háló széli részének, azaz az Prolene öltéssornak megfelelően volt 

észlelhető, mely magával a szilikon felszínnel nem állt összefüggésben. Egyéb szövődményt tekintve 

két esetben alakult ki a szilikon felett, illetve alatt seroma (2/12 – 16,67%), mely az előbbi esetben a 

szilikon réteg és az azt övező hegszövet, az utóbbiban pedig jellegzetesen a szilikon és annak hasűri 

felszínét fedő neoperitoneum (16.ábra) rétege között halmozódott fel. Ebben a csoportban egyetlen 
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(1/12 – 8,33%), a hatodik posztoperatív napon elhullott, kísérleti állat felnyitása során találkoztunk 

mindkét oldali háló csaknem teljes felszínét érintő, igen masszív intraabdominalis összenövésekkel 

(17.ábra), mely súlyos ileust okozott, és nagy valószínűséggel oki tényezőként szerepelt az állat 

elhullásában. 

A reoperáción átesett csoportban, mely a vizsgálat szerves részét nem képezte, a túlélő 11 

nyúl szerepelt. Az implantált, szilikonnal fedett Vypro, ill. Premilene LP hálók esetében az 

intraperitonealis szilikon felszínen – szintén egyetlen állatot leszámítva – adhesio nem volt látható. 

Viszont ez alkalommal három nyúl esetében is detektáltunk a varratvonalnak megfelelő, széli adhesiot. 

Ezen állatok esetében használt varróanyag 4/0 Prolene volt. Az egyéb szövődmények között két 

esetben seroma (2/11 – 18,18%), egy alkalommal haematoma (1/11 – 9,09%) alakult ki, valamint két 

állatnál elégtelen, széli varrat miatt a háló a hasfalról bizonyos mértékig levált (2/11 – 18,18%), 

sérvrecidívának megfelelő képet alakítva ki (18.ábra), bár definitív sérvet az állatoknál klinikailag nem 

találtunk. Masszív, azaz csaknem a teljes intraabdominalis háló-felszínt érintő összenövés csak 

egyetlen állatnál (1/11 – 9,09%) jelentkezett. Érdekesség, hogy ezen állat esetében már az első műtét 

alkalmával is szálagos adhesio-képződést regisztráltunk. Az eredményeinket összegző 8. táblázatban 

jól láthatóan gyakrabban fordul elő a mDs gr 1 fokú szálagos adhesio, valamint egyéb lokális 

szövődmények is gyakortább jelentkeznek. 

A vizsgálatsorozat utolsó szakaszában, a reoperált csoportból idő előtt két állatot 

veszítettünk el. Egyiküknél a reoperáció során caseosus reakciót fedeztünk fel (19.ábra) a korábban 

beültetett háló környezetében, mely legnagyobb eséllyel infektálódott seroma lehetett, és amely a hasi 

bőrseben is kitört. Másikukat pedig a lábakon kialakult gennyes, valószínűsíthetően iatrogén 

(premedikáció során adott injekció?) eredetű abscedáló fekélyek miatt altattuk túl. Ezen utóbbi állatok 

hasürege adhesioktól és egyéb szövődményektől mentes volt. 

 

 
17. ábra – masszív intrabdominalis adhesiok 
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18. ábra – Hasfali varrat elégtelenséges ellenoldali seromával  

 

 
8. táblázat – Szilikonnal fedett Vypro, ill. Premilene hálókkal történő hasfali rekonstrukció 

reoperatio során - (PreSi: Premilene háló szilikon fedéssel; VySi: Vypro háló szilikon fedéssel; Saph: 4/0 Saphil; Prem: 4/0 

Premilene; Vicr: 3/0 Vicryl)  * Az állatot általános állapota miatt túlaltattuk. ** Az állatot localis status (tályog miatt a 18.napon) miatt 

túlaltattuk. 

 

4.3.1.3 MEGBESZÉLÉS 

Vizsgálatsorozatunk célja egy olyan háló előállítása volt, mely egyrészről fokozza a 

fibrosist a hasfalban, csökkentve ezzel a sérv recidíva kialakulásának esélyét, másrészről pedig a 

belekkel érintkező felszínén adhesio-gátló hatása van. Mindezekből következik, hogy mivel ugyanazon 

anyag, ugyanabban a környezetben nem tud megfelelni két egymásnak teljességgel ellentmondó 

feltételnek, így az intraperitonealisan is alkalmazható, un. „ideális” hálónak több réteggel kell 

rendelkeznie, vagy valamilyen kombinációban kell szerepelnie. Az eredmények javítása érdekében 
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pedig az alkalmazott sebésztechnika mellett, a felhasznált, beépített anyagok biológiai és fizikai 

sajátosságait is messzemenően figyelembe kell venni.136 

 

 
19. ábra – A hálót érintő tályog (infekt seroma)  

 

A klinikai gyakorlat állandó igénye miatt számos kutatócsoport foglalkozik az 

intraperitonealisan is beültethető hálók vizsgálatával.  

Bellón és munkacsoportja kétkomponensű hálók nyulakon végzett beültetése kapcsán 

számol be kedvező eredményekről.137 Vizsgálati eredményei alapján a Parietex csökkenti a béladhesio 

mértékét, a felszínén képződő neoperitoneum teljességgel ellátja a peritoneum szerepét, de 

biomechanikai szempontból nem volt szignifikáns eltérés az egykomponensű hálókhoz képest. 

Dinsmore 1999-ben Seprafilmmel fedett (hyaluronsav és carboxi-methyl-cellulóz 

keveréke) polypropylene háló beültetése esetén 94%-kal csökkent adhesios felület nagysága a fedetlen 

polypropylene-hez képest.138  

Van Riet és munkacsoportja mind a Seprafilmet, mind a Parietexet vizsgálta. Eredményei 

szerint mindkét anyag nagyban csökkenti az intraperitonealis összenövéseket, utóbbi azonban fokozza 

a localis infekció kialakulásának lehetőségét.139 

Az általunk végzett kísérletsorozat első szakasza során a szilikonnal szerzett 

tapasztalataink bizonyos mértékben eltértek a nemzetközi eredményektől, melyet a beültetett hálók 

nem megfelelő kiképzésének tulajdonítottunk. Az általunk kezdetben alkalmazott eljárás során, 

ragasztással rétegeztük a szilikont a háló felszínére, míg a negyedik szakaszban már szilikonnal 

impregnált hálókat alkalmaztuk oly módon, hogy a hasfal felé eső oldalon a háló túlérjen a szilikon 

rétegen. Az első fázisban a szilikonnal fedett háló esetében a szövődmények hátterében a legtöbb 

alkalommal a háló és a szilikon réteg elvált egymástól, míg ez a préseléssel készített hálók esetében 

egyetlen alkalommal sem fordult elő. 

A vizsgálatsorozatunkban figyelmünket alapvetően – intraabdominalis lokalizációjú 

hálókról lévén szó – a hasűri összenövések mértékének összehasonlítására fordítottuk. Ezek alapján 
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elmondhatjuk, hogy a fenti módon előállított szilikonnal impregnált hálókkal szerzett tapasztalataink 

más hálókkal összevetve lényegesen jobbak. Az esetlegesen fellépő enyhe fokú adhesio – mellyel a 

klinikai gyakorlatban is gyakran találkozunk hasi műtétek során, és melynek egyéb klinikai jelentősége 

nincs – általában a háló széli részén, a varratvonalnak megfelelően volt észlelhető, mely amennyiben 

magától a szilikon felszíntől bizonyíthatóan függetleníthető, tovább javíthatja annak megítélését. 

Megjegyzendő, hogy azon állatoknál, melyeknél gyenge, széli adhesio jelentkezett a második műtét 

alkalmával minden esetben 4/0 Prolene fonalat használtunk, mely anyag erős adhesio-generáló hatása 

ismert az irodalomban. Masszív intraperitonealis összenövéseket, melyek magát a háló felszínét 

érintik, összesen két állat esetében regisztráltunk. 

A primer műtétek során egyetlen állatot veszítettünk, hat nappal az implantatiot követően, 

exitushoz vezető súlyos ileus miatt, melynek hátterében igen erős adhesiokat találtunk. A reoperáció 

során két állat túlaltatására kényszerültünk, közülük az egyik, melynél a végtagokra lokalizált, iatrogén 

infekció állt a háttérben, nem hozható oki kapcsolatba a háló implantatiojával. Azonban a másik 

esetben a reoperációkor talált caseosus reakció hátterében primeren behelyezett szilikonos háló állt, 

mely tény felveti a szilikonos hálóval kapcsolatban az idegentest-típusú reakció lehetőségét, azonban 

az infekciós eredet nem zárható ki. 

Összességében elmondható, hogy a primeren intraperitonealis helyzetű, szilikonnal fedett, 

csökkentett idegentest tartalmú háló esetén tíz állatnál egyáltalán nem fordult elő adhesio, egy 

alkalommal elhanyagolható mértékű hasűri összenövés volt, és csak egyetlen állatnál jelentkezett 

masszív intraabdominalis adhesio. 

A reoperáción átesett csoportban a helyzet valamivel kedvezőtlenebb, mind az enyhe fokú 

adhesio, mind az egyéb szövődmények terén. Ám amennyiben figyelembe vesszük, hogy az ebben a 

kategóriában szereplő seroma nem gyakoribb, mint a primeren operált csoportban, haematoma 

képződése, illetve a varrat átvágása, elégtelensége, pedig általános sebészeti szövődmény, azaz 

potenciálisan bármely esetben előfordulhatna; akkor jól látható, hogy a szilikonnal fedett csökkentett 

idegentest tartalmú hálók beültetése estén az eredmények csaknem azonosak függetlenül attól, hogy 

primer műtét, illetve reoperáció történt. Kísérleteink alapján ez a megállapítás még igazabbnak tűnik, 

ha az intraperitonealis adhesiot vesszük górcső alá, hiszen mindkét csoportban egy-egy esetben 

jelentkezett masszív, köteges összenövés, mely az eltérő vizsgálati példányszám ellenére sem 

szignifikáns eltérés csoport között. A gyenge, széli adhesiokat pedig nagy valószínűséggel a 

varróanyagok okozhatják, melyre a hasűri összenövés lokalizációja is bizonyíték. 

 Kísérleti eredményeink szerint, a csökkentett idegentest tartalmú hálóra – megfelelő 

technikával – felvitt szilikon réteg fizikai gátat szab az intraperitonealis adhesio képződésének. 

Eredmények további feldolgozása, valamint további állatkísérletek, klinikai vizsgálatok folytatása 

elengedhetetlen. 
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4.3.1.4 MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 Standardizált állatkísérleti modellt hoztunk létre az intraabdominalis helyzetű hálók 

biológiai viselkedésének vizsgálatára. 

 Vizsgálatunk során a polypropylene háló hasűri felszínére sikerült olyan anyagot 

találnunk, mely sikeresen védte ki a háló fibrosis generáló hatását 

 Szervetlen kémikusokkal kidolgoztunk egy olyan technikai módszert, mellyel 

létrehozható egy stabil fizikai paraméterekkel rendelkező, sterilizálható, azaz élő 

szervezetbe implantálható, két komponensű (hasfali oldalán polypropylene, hasűri 

oldalán szilikon) háló. 

 Elmondhatjuk, hogy a szilikon jó hatásfokkal gátolja meg az adhesiot az abdominalis 

szervek és a beültetett háló között. 

 Az általunk készített háló, a piacon humán alkalmazásra használatos két komponensű 

társainak tulajdonságaiban megfelel, nyitva és laparoszkóppal egyaránt beültethető, 

ára azonban töredéke azoknak. 

 Rutinszerű humán alkalmazásához engedélyeztetés után, klinikai vizsgálatok 

szükségesek. 

 

 

 

4.3.2 A HÁLÓBEÉPÜLÉS HISZTOPATOLÓGIAI VIZSGÁLATA 

4.3.2.1. SZÖVETTANI VIZSGÁLATOK IDEGENANYAG TARTALOM SZERINT 

Az 4.3.1. kísérletsorozatunk 3. fázisának műtéti specimenjeit szövettanilag feldolgozva 

próbáltuk meghatározni a háló szöveti beépülésének mértékét, valamint azt, hogy a felhasznált a háló 

idegenanyag tartalma befolyásolja-e az adhesio mértékét.  

Az eltávolított mintákat formalinban fixálva szövettani feldolgozásra küldtünk. A 

szövettani minták paraffinba ágyazását követően HE és PAS festéssel végeztünk fénymikroszkópos 

értékelést különös tekintettel az idegentest okozta gyulladásra és ér újdonképződésre.   

A kísérletsorozat harmadik fázisában alkalmazott három hálót egymáshoz viszonyítva, a 

Premilene®Mesh LP okozta a legtöbb kitapadást, a TiMESH® eredménye közel hasonló volt, a  

Vypro® II Mesh pedig szignifikánsan alacsonyabb adhesio generáló hatással rendelkezett (20.ábra). 
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20. ábra – Adhesioval fedett intraperitoneális háló felszín (%) a teljes hálófelszínhez 

hasonlítva a beültetett hálók esetén (PU: polyurethán, IP: intraperitonealis) 

 

A makroszkópos megfigyeléseinket a morphológiai elemzés is alátámasztotta, miszerint az 

idegenanyag generálta gyulladás minden metszetben megfigyelhető volt. A steril gyulladás miatt 

lymphocytás beszűrődés, az idegentest reakció részeként pedig sokmagvú óriássejtek voltak láthatóak 

a háló filamentumai között. Jól detektálható volt az un. „granuloma” az a 4-5 koncentrkiusan 

rendeződött kötőszövetes sejtréteg mely körülveszi a háló filamentumait (21.ábra). 

 

   
21. ábra – Granuloma képződés a multifilháló fonalai körül, PAS-al festett 10x-s és 40x-es 

nagyításon. A nyilak sokmagvú óriássejteket jelölnek. 

 

Ennek az állatkísérletnek a következtetéseként elmondhatjuk, hogy nem találtunk 

közvetlen kapcsolatot a háló idegenanyag tartalma és az általa generált adhesioképződés között, hiszen 

a TiMESH® tartalmazza a legkevesebb idegenanyagot, mégis a legtöbb kitapadást ezen háló esetén 

figyelhettük meg. A kombinált háló, mely egy polipropilén hálóból és poliuretán viscerális fedésből áll 



 

 

56

56

szignifikánsan csökkentette az intraperitoneális pozícióban beültetett sérvhálók adhesiogeneráló 

hatását.  

Az eddig részletezett eredményeink tökéletesen egybehangzók voltak a fellelhető 

nemzetközi irodalommal, mely egy dologban évek óta konzekvens, miszerint a hasüregbe implantált 

sebészi hálónak mindenképp két – azaz egy adhesiot generáló „hasfali” és egy a „visceralis” adhesio-

gátló – réteggel kell rendelkeznie, az intraperitoneális szövődményként kialakuló adhesiok kivédése 

céljából. 140   

 

4.3.2.2 A NEOPERITONEUM MINŐSÉGI MEGHATÁROZÁSA 

Az 5.3.1. fejezetben taglalt állatkísérletes munkánk utolsó fázisában a poliuretán igazolt 

karcinogén hatásai miatt már csak a szilikon réteg védőfunkcióját vizsgáltuk. Ezen  fázisban a 

szövettani vizsgálataink lényegében a specimenekből kinyert, újonnan kialakult peritoneum 

minőségének meghatározására irányultak. 

12 esetben történt hálóbeültetés a korábban már leírt összehasonlító modellben úgy, hogy a 

jobb oldali hasfali defektust szilikonnal fedett Vypro® II Mesh hálóval, míg a bal oldali defektus 

szilikonnal fedett Premilene®Mesh LP hálóval került zárásra. Az állatokat a korábban említett módon 

termináltunk, a specimeneket szintén az említett módon készítettük elő, majd ez alkalommal is 

szövettani vizsgálattal egészítettük ki a makroszkópos értékelést. Fél-vékony paraffinba ágyazott 

metszeteket festettünk meg HE és PAS-al és hagyományos fénymikroszkópos vizsgálat során az 

idegentest típusú gyulladást igyekeztünk megfigyelni, valamint a háló beépülésének folyamatát 

megérteni. Az intraperitoneális adhesio-képződést a szilikon réteg kiváló hatékonysággal előzte meg 

makroszkóposan, melyet a mikroszkópos kép is megerősít. A legtöbb esetben a háló intraperitonealis 

felszínén vékony, kiértett mesothel sejtréteget figyelhettünk meg, azaz rajta a valódival megegyező 

neoperitoneum réteg képződött (22.ábra). 

Végeredményként elmondhattuk, hogy a szilikon réteg kiváló hatékonysággal tudta 

kivédeni, még az eltérő tulajdonságú PP hálók által generált intraperitoneális adhesio képződést, mind 

rövid, mind hosszú távon és ez a szövettani vizsgálataink során igazolódott, hiszen a szilikon réteg 

nem okozott a vártnál komolyabb idegentest reakciót vagy egyéb gyulladást sem hasfalban.140   

 

4.3.2.3 A HÁLÓBEÉPÜLÉS IMMUNHISZTOKÉMIAI VIZSGÁLATA 

Végül az utolsó fázisban beültetett, szilikonnal impregnált polypropylene háló által okozott 

beépülési reakciók alaposabb hisztológiai vizsgálatát végeztük el, mely során immunhisztokémiai és 

elektronmikroszkópos vizsgálatokat is végeztünk.  
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Immunhisztológiai vizsgálatainkat Ki-67, VEGF és MNF-116 ellenes egér antitesttel 

végeztük, rendre a proliferáció (Ki-67), az ér újdonképződés (VEGF) és a mesothel-képződés (MNF-

116) jelöléseként.  

 

 

22. ábra – HE festett metszeten jól látszik a háló IP felszínén képződött mesothel réteg 

(nyilak). Granuloma a multifilament háló fonalai körül (karikázva). A szilikon réteg a 

paraffionos beágyazás során kioldódik. 

 

A Ki-67-tel történt jelölés alapján, minden egyes metszetben látóterenként leszámolva a 

pozitívan festődött sejtmagokat, kiszámoltuk a Ki-67 indexet, mely a proliferáló sejtek mennyiségére 

ad nekünk információt. A metszeteket mikroszkóposan értékelve jól látható volt, hogy a gyulladásos 

sejtek jelölődtek Ki-67-tel. Ezek mennyisége az idővel arányosan szignifikánsan csökkent, melyből 

arra következtettünk, hogy a gyulladás lezajlott, a kísérleti fázis végére a háló okozta immumreakció 

lezajlott, a háló inkorporálódott (23.ábra). 

 

  
23.ábra – Ki-67 positivitás 30 és 60 napos csoportban. 
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24. ábra – VEGF  positivitás polyurethánnal fedett Titanium, Vypro, Premilene LP hálók 

esetén  

 

 
25. ábra – ér újdonképződés a neoperitoneumban  
 

  
26. ábra – MNF-116 30 és 60 napos csoportban. 

 

Azt, hogy a hálók intraperitoneális felszínén kialakuló mesothel sejtrétegbe idővel 

kapillárisok nőnek be, már korábban szabad szemmel is megfigyeltük. Ezt támasztotta alá a VEGF 

antitesttel történt jelölés statisztikai kiértékelése is. (24. és 25.ábra) Az MNF-116 egy a humán 

szövettanban is alkalmazott cytokeratin marker. Ez a mesothel sejteket festi, melyek jól láthatóan a 4 
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hét kísérleti idő alatt detektálhatóan kiérnek, duzzadt, mélyebb sejtrétegben levő felfújt sejtekből 

egyrétegű, lapos, kiérett sejtréteggé váltak (26.ábra). 140 

 
4.4 A HASFAL BIOMECHANIKÁJÁNAK MEGVÁLTOZÁSA A SEBÉSZI 

VARRAT ÉS A HÁLÓ ESETÉN 

A hasi műtéttel, illetve a hasfali rekonstrukcióval a hasfal finoman összehangolt, 

többdimenziós fiziológiájába „ártjuk bele magunkat”, melytől a hasfal biomechanikai funkciója 

értelemszerűen megváltozik. Ezen változásokat biomechanikai modellekkel lehet mérni. Más 

leegyszerűsített szemszögből a biomechanika a hasfal rugalmasságát, valamint szakítószilárdságát 

elemzi, a rekonstrukciókat követően pedig ezek megtartását, megtarthatóságát célozzák.  

A szakítószilárdság fontos tulajdonsága a hálónak, mely általában több mint 32 N/cm.111 

Az emberi hasfal szakítószilárdsága átlagosan 16 N/cm, ezért ritka a háló anyaghibája miatt fellépő 

sérvrecidíva (klinikai vizsgálatunkban mi sem észleltünk). A recidíva szempontjából a háló anyagánál 

fontosabb a fascia-háló kapcsolat és a fasciahiány megfelelő nagyságú hálóval történő fedése. Az 

irodalmi biomechanikai vizsgálatok legalább 3 cm-es átfedést tartanak szükségesnek,141 a klinikai 

tapasztalatok szerint legalább 5 cm-es átfedés kell.142 Vannak szerzők, akik még ennél is nagyobb 

fascia-háló átfedést javasolnak.143,144  

A hasizomzat elrendeződéséből következik, hogy vertikális irányban jóval nagyobb 

mozgásra képes, lényegesen rugalmasabb, mint horizontálisan. Azaz így jobban kontrahál és nagyobb 

megnyúlásra is képes, mely képességét az ideális tulajdonságokra törő hálónak valamilyen szintig 

követnie kell. Emiatt mindenképpen ügyelnünk kell a háló – mely a tér két irányában szintén nem 

egyformán nyúlik – orientációjára is: elasztikusabb fele vertikális irányú legyen, hogy ezzel a hasfal 

természetes rugalmasságát minél kevésbé csökkentsük.143,144 

 

4.4.1 SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG MÉRÉSE VARRAT HASZNÁLATA ESETÉN  

Hasfali szakítószilárdság vizsgálatot saját kísérletsorozataink között 2008-ban magunk is 

végeztünk, hosszú felszívódási idejű varróanyagok felhasználásával, 36 sertés modellen. Irodalmi adat 

alapján az új fejlesztésű poly-4-hydroxybutyrate (P4HB), azaz MonoMax® felszívódási ideje az ismert 

PDS II-nél is hosszabb, szakítószilárdságának 50%-át in vivo környezetben 8-12 hét alatt veszti el, 

szemben a PDS II-vel (polydioxanon), mely ugyanezt az értéket már 4-5 hét alatt biztosan eléri.145,146 

Módszer: Az állatokon narcosisban 15 cm-es medián laparotomiát ejtettük, majd a hasfalat 

egyrétegű tovafutó varattal szuturáztuk. Randomizáció alapján a MonoMax® (B.Braun) két különböző 

elaszticitású változatát (70% ill. 90%), valamint a klinikumban is hagyományosan használt 

polydioxanont (3x12db sertés) hasonlítottunk össze. Csoportonként 4-4 állatot termináltunk a 10., 30., 

illetve 90. napon. A hasfal varratvonalat tartalmazó szakaszát in toto eltávolítottuk. A varratok 
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kezelhetősége, a sebgyógyulási zavarok fellépése mellett, a célszövet szakítószilárdságát is 

kontrolláltuk. Ez utóbbihoz kontrollként az incisio által nem érintett ép hasfalszakaszt is használtunk. 

A szakítószilárdságot egy általunk konstruált lineáris szakítószilárdság mérővel, mely mérési 

tartománya 0–200±0.1 N. 

Eredmények: A varróanyagok kezelhetőségében és a sebgyógyulási adatokban nem 

találtunk különbséget a három csoportban. A MonoMax90 csoportban egyetlen, és a polydioxanon 

csoportban két sérvet észleltünk, a különbség nem volt szignifikáns. A szakítószilárdság tekintetében 

azonban, 30 nap után a MonoMax70 csoportban a szakítószilárdság nagyobbnak bizonyult a 

polydioxanon csoporthoz képest (p<0,05). A MonoMax90 csoportban pedig a 90 napos vizsgálatok 

szerint volt lényegesen jobb a szakítószilárdság, mint a polydioxanon csoportban (p<0,001). Ez utóbbi 

mérés során a  MonoMax90 csoport eredményei meghaladták a normál hasfalét is (166,5 N vs. 148 N), 

mely utóbbi azonban nem szignifikáns (p>0.05) (27.ábra).  

 

 

27.ábra -  a PDS és Monomax varróanyagok  szakítószilárdságának mérési eredményei az 

intact fasciához hasonlítva. 

 

Konklúzió: Mérési adataink igazolták, hogy az új fejlesztésű MonoMax® varróanyag 

használata során a hasfal szakítószilárdsági tulajdonsága jobb a klinikumban rutinszerűen használt 

varróanyagénál, a képződött heg erőssége 90 napot követően is felveszi a versenyt, sőt felülmúlja a 

normál hasfal eredményeit. Ez utóbbi eredmény új utat nyithat az incisionális sérvek megelőzésében, 

ez azonban számos további randomizált vizsgálat kiértékelése után mondható csak ki biztonsággal. 

 

4.4.2 SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG MÉRÉSE HÁLÓBEÜLTETÉS ESETÉN 

A háló beépülése a hasfalba jelentősen fokozza a heg vastagságát. A hálót is magába 

foglaló heg tulajdonságai viszont közel sem azonosak a normál musculo-aponeuroticus rendszerrel. 
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Fentebb említettük, hogy egyes kutatók a recidívaarány további csökkentése érdekében minél nagyobb 

háló behelyezését javasolják, azonban ez a szemlélet biztosan nem veszi figyelembe a hasfal 

biomechanikájába való beavatkozást,105 például azt, hogy a képződött heg merevebb, a mozgásokat 

passzívan követő tulajdonságai ténylegesen mennyiben változtatják meg a hasfal rugalmasságát és 

szakítószilárdsági mutatóit. Ezen kérdések természetesen szintén folyamatban lévő vizsgálatok tárgyát 

képezik szerte a világon, azonban – mivel a hálóbeültetés nem tekint vissza hosszú múltra – több 

évtizedes klinikai tapasztalat még nem áll rendelkezésre.  

Mi magunk is indítottunk állatkísérletet a szakítószilárdság, illetve a hasfal biomechanikai 

változásainak megítélésére implantátum beültetését követően, melyekről egyenlőre következtetés nem 

vonható le. 

 

4.5 ÉLETMINŐSÉG FELMÉRÉS SÉRVMŰTÉT UTÁN 

A sérvrekonstrukció hosszútávú eredményeit tekintve, a legtöbb tanulmány a 

sérvrecidívára élezi ki az eredményeit, azonban nem elhanyagolható szempont az az életminőség, 

melyet a műtétet követően a betegnek biztosítani tudunk.147-149 Mint említettük több évtizedes 

tapasztalataink még nincsenek, azonban értékes eredményeket szolgáltathat, ha néhány év elteltével 

térünk vissza saját operált betegeinkhez. Ezt saját anyagunkban eddig lágyéksérvek esetében mértük 

fel.90 

A klinikánkon 2004-ben lágyéksérvműtéten átesett összes betegünket kérdeztünk meg az 

életminőséget hosszú távon – a recidíva mellett – alapjában meghatározó tényezőkről, mint például a 

normál aktivitásban való korlátozottság, vagy a krónikus fájdalom. Az értékelés során a 

feszülésmentes és a feszülés mellett végzett, nyitott herniotomiákat vetettük össze, a betegek kérdőívre 

adott válasza alapján.  

Eredményeinket 155 beteg (39 hálóbeültetés nélküli- és 116 feszülésmentes nyitott műtét) 

adatainak elemzése alapján közöljük. A recidívaarány hálóval (H) 3,4% (4/116), háló nélkül (HN) 

12,8% (5/39) volt. Több mint 5 év távlatából a teljesen panaszmentes betegek aránya 83% (97/116 – 

H), illetve 89%-a (35/39 – HN). Jelentős krónikus fájdalom pedig 1,7%-ban  (2/116 – H), illetve 7,7%-

ban (3/39 – HN) volt jelen. Ez a leggyakrabban a háló széli részének megfelelően hirtelen mozdulatra 

jelentkező apró szúrás, mely hamar múlik. A posztoperatív felépülés idejét tekintve hálóval végzett 

rekonstrukció esetén a betegek 34%-a (39/116) tudott visszatérni a normál hétköznapi aktivitásához 

két héten belül, és 21% (24/116) jelzett mindennapi tevékenységében hat héten át, vagy azon túl is 

tartó korlátozottságot. A feszülés mellett végzett csoportban 29% (11/39) két héten belül, 33% (13/39) 

csak a hatodik héten, illetve azon túl tudott visszatérni normál hétköznapi aktivitásához. Ezen 

szempontok összehasonlítása során szignifikanciát nem találtunk (p>0.05 – kivéve a kiújulási ráta). 
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Következtetésünk szerint a vizsgálatunk igazolta, hogy Lichtenstein-műtét után 

alacsonyabb a recidíva, azonban a krónikus fájdalom, illetve az aktivitás visszanyerésének tekintetében 

vizsgálatunk nem talált lényeges különbséget a feszülésmentes és a feszülés mellett végzett, nyitott 

herniotomia között. Másrészt a várható életminőséget tekintve a háló beültetése semmiképpen sem 

jelent fokozott kockázatot a beteg számára. 

Hasfali sérvek esetén egyelőre csak az irodalmi adatokra támaszkodhatunk, melyek 

igencsak nehezen értelmezhetők, és állást foglalni sem igen tudnak. Például Gronnier 28% krónikus 

fájdalomról és 6.6% komoly fájdalomról számol be, Paajanen viszont csak 13% és 4%-t közölt 

ugyanerre.150-151 

A klinikánkról a hasfali sérv studyba (2002-2004) bevont betegek kérdőíves életminőség 

vizsgálatát még hosszabb távon, tíz év távlatából tervezzük. 
 

4.6 FINANCIÁLIS MEGFONTOLÁSOK 

A hasfalzárás metódusáról és anyagigényeiről számos közlemény ad információt 

számunkra. Ezek alapján, valamint a fenti vizsgálatokban leírtak szerint, vannak bizonyos minimális 

feltételek, melynek egy hasi műtéteket végző intézménynek meg kell felelnie. Ilyen személyi feltétel a 

megfelelően modern személettel és megfelelő gyakorlattal rendelkező orvos alkalmazása, vagy tárgyi 

feltételként – melyek biztosítása a mai magyar egészségügyi viszonyok között nem könnyű feladat – a 

megfelelő eszköz- és varróanyag-készlet megléte. Fentebb igazoltuk – és előttünk már többen is tették 

– hogy a hasfalzárás esetén a megfelelő technika és varróanyag alkalmazása, illetve a betegre való 

odafigyelés meghálálja magát, mely hosszútávon számszerű megtakarítás formájában ténylegesen is 

megmutatható. A hasfal zárására való, megfelelő minőségű varrófonal, egy jól definiálható, objektív 

plusz költség – a különböző fajtájú sérvhálókhoz hasonlatosan – mely a kiadási oldalon, aktuálisan az 

adott intézményt terheli ugyan, de a posztoperatív kezelés költségeiben valószínűleg, a későbbiekben 

viszont már biztosan megtérül. Ezt számadatokkal a saját anyagunkat tekintve, a hasfali sérvrecidíva 

országos esetszámának érezhető csökkenésével tudjuk demonstrálni. Sajnálatos, hogy jelenleg az 

egészségbiztosító ezen tudományosan bizonyított eredményeket csak tűrhetetlenül lassan építi be a 

finanszírozásba, sőt esetenként kivonja a finanszírozás alól, mely mind a modern eszközök, 

varróanyagok, illetve hálók kiterjedtebb alkalmazásának súlyos gátját jelenti, amely gazdasági 

szempontból is teljességgel érthetetlen. Emellett hosszú távon mind a beteg érdeke, mind a társadalom 

érdeke mielőbbi változásokat sürget. 
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5. EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE – ÚJ MEGÁLLAPÍTÁSOK  

 A hasfalzárásra használt varróanyag minőségétől és az alkalmazott sebészi 

technikától függően csökkenhet-e a sebgyógyulási zavar előfordulási aránya? 

Az irodalmi adatokkal megegyezően megállapíthatjuk, hogy hasfalzárásra tovafutó 

felszívódó varratok alkalmasabbak, mivel egyenletes erőeloszlást biztosítanak a 

varratvonalon, valamint a legkevesebb idegen anyag felhasználását biztosítják.  

 Mennyivel nagyobb a ráfordítás kialakult sebgyógyulási zavar esetén? 

Országos szinten először próbáltuk paraméterezni a seb kezeléséhez szükséges egyes 

tényezőket, azok költségvonzatával egyetemben. Megállapítottuk, hogy sebfertőzés 

esetén jelentősen emelkedik (akár 32x) az anyagi ráfordítás mértéke. 

 Triclosannal bevont varróanyag alkalmazásával csökkenthető-e, kiküszöbölhető-e a 

sebfertőzés vastagbélműtétek után? 

Randomizált klinikai vizsgálatunkban alkalmazott, bőrflóra okozta infekciók esetén 

széles körben és eredményesen használt triclosannal bevont varróanyag, gyakorlatilag 

hatástalan volt a sokkal agresszívabb colonflóra okozta sebfertőzésekkel szemben. 

 A hasfal zárásakor érdemes-e implantátumot alkalmazni a hasfal megerősítésére? 

Vizsgálatainkban – az irodalmi adatokkal egybehangzóan – igazoltuk, hogy a hasfal 

megerősítésére alkalmazott szövetbarát műanyag hálók beültetése jelentősen csökkenti 

a kiújulás arányát. A háló alkalmazása mind lágyéktáji, mind hasfali lokalizációban 

felülmúlja a feszüléses rekonstrukciók eredményeit. 

 Milyen lokalizációban érdemes beültetni az implantátumot? 

Európában az egyik legnagyobb esetszámmal lebonyolított multicentrikus, 

randomizált, prospektív tanulmány keretében bizonyítottuk, hogy – az eddigi irodalmi 

adatokkal szemben – a lényegesen egyszerűbb, és ezért valószínűsíthetően kevesebb 

szöveti reakcióval járó onlay technika, széles körben alkalmazva jobb eredményt 

biztosít a sublay műtéttel szemben. 

 Milyen anyaggal kombinált implantátum biztosítja a legjobb adhaesio gátlást a 

hasüregen belül? 

Állatkísérletek kapcsán igazoltuk, hogy a hasfalba ültetett polypropylene háló keltette 

adhesio a hasüregben súlyos szövődményeket okozhat. A háló hasűri oldalának 

szilikon réteggel történő fedésével viszont ez messzemenően kiküszöbölhető. 

 Milyen szöveti folyamatokat indít el az implantátum beépülése? 
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A kísérletsorozatunk során nyert specimenek hisztológiai vizsgálatai megerősítik a háló 

teljes szöveti beépülésének tényét, majd a szöveti reakció lecsengését, végül a 

fiziológiás körülmények viszonylagos helyreállását (pl. neoperitoneum). 

 Milyen biomechanikai változásokat hoz a hasfali rekonstrukció okozta hegesedés? 

Állatmodellen prezentáltuk, hogy megfelelő varróanyag felhasználásával az intakt 

hasfallal azonos szakítószilárdság érhető el. 

 A hasfalba épült implantátum okoz-e hosszú távon változást a beteg 

életminőségében? 

A több éve sérvműtéten átesett betegek visszajelzései alapján az mondható el, hogy a 

betegek túlnyomó többségében, tartós kényelmetlenséget, vagy a hétköznapi 

aktivitásban való korlátozást, azaz életminőségben rosszabbodást a háló implantációja 

nem okoz. 
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