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Rövidítések jegyzéke
CCAM – congenitalis cysticus adenomatoid malformatio
EDA – epiduralis analgesia
LQT – hosszú QT szindróma
MIRPE – Minimally Invasive Repair of Pectus Excavatum
PCA – páciens által irányított fájdalomcsillapítás (patient controlled analgesia)
PI – Pectus Index
Th. – thoracalis
TOF – tracheo-oesophagealis fistula
UH – ultrahang
VSCL – vena subclavia
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1. Bevezetés
1.1. Intrathoracalis műtétek
Az intrathoracalis műtéti próbálkozások a XX. század elejéig nagyon nagy, 50%
körüli mortalitással jártak a legjobb centrumokban is. A mellkassebészeti tevékenység
ezért leginkább a mellkasfali léziók kimetszésére, gennygyülemek lebocsátására és a
tuberculosis kollapszus-terápiájára korlátozódott.
A mellkassebészet fejlődésében az első döntő lépést az anesztézia fejlődése
jelentette, ami a megfelelő fájdalomcsillapításon túl lehetővé tette a mellkas
megnyitását követően is a beteg lélegeztetését, gázcseréjének biztosítását. Ekkortól a
sebészeket kevésbé sürgette az idő, anatómiai preparálást alkalmazhattak a tüdő ereinek
és hörgőinek külön ellátásával. Ehhez hozzájárult az antibiotikumok felfedezése és
klinikai alkalmazása. A XX. sz. elején kidolgozták a pulmonectomia, anatómiai
lobectomiák és segmentectomiák technikáját.
Különböző mellkasi feltárásokat dolgoztak ki, melyek közül a postero-lateralis
thoracotomia vált a standard eljárássá. Ennek során egy kettősen enyhén ívelt, a
lapocka alsó csúcsát megkerülő bőrmetszést követően a m. latissimus dorsi
behasításával, a m. serratus anterior átvágásával végezzük el a thoracotomiát a
megfelelő bordaközben. Ez a műtét típusának (alsó- vagy felső lobectomia, nyelőcsőműtét stb.) megfelelően történhet a 4.-től a 8. bordaközig, a caudalisabbak (6-8.) akár
thoraco-laparotomiává is kiterjeszthetőek. A standard postero-lateralis thoracotomia
széles, jó feltárást ad szinte az összes intrathoracalis műtét elvégzéséhez. (Keszler 1988,
Vadász 2006)
Idővel a műtéti eredmények, mint a sebészet összes területén, a mellkasi műtétek
esetében is jelentősen javultak. A legnagyobb mellkassebészeti beavatkozásokat
követően is jelentősen csökkent mind a mortalitás, mind a morbiditás. Ennek
megfelelően egyre nagyobb figyelmet fordítottak arra, hogy a műtéti eredménynek
milyen ára van.
A standard postero-lateralis thoracotomia egyik kedvezőtlen jellemzője, amely
már a műtét során illetve a korai posztoperatív időszakban is problémát okoz, hogy
maga a thoracotomia nagy megterhelést jelent a beteg számára. A mellkassebészeti
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műtétek utáni fájdalomért jelentős részben a thoracotomia során okozott mellkasfali
trauma a felelős. A fájdalom jelentős tényezője a posztoperatív pulmonaris
szövődményeknek is, melyek gyakorisága akár 25-49% is lehet. (Shulman és mtsai
1984, Stephan és mtsai 2000)
A sebészi beavatkozások endokrin választ váltanak ki, ami szubsztrát
mobilizálást eredményez. Az anyagcsere katabolikus irányban változik negatív nitrogén
egyensúllyal, só- és vízretencióval. Ennek a válasznak a mértéke arányos a műtéti
trauma súlyosságával. (Traynor és Hal 1981)
Ezen túlmenően a standard postero-lateralis thoracotomián átesett betegek
hosszútávú utánkövetése során derült ki, hogy ezeknek a műtéteknek több, a vázizomrendszert érintő szövődménye lehet. Ilyenek a scoliosis, a vállak aszimmetriája és
az elálló scapula. Ezek kialakulásáért a mellkasfali izmok átvágását, azok vérellátásának
vagy beidegzésének a károsodását, a bordák posztoperatív fúzióját, az intercostalis- és
paraspinalis izomzat atrophiáját, a bordákat a csigolyákhoz rögzítő szalagok károsodását
teszik felelőssé. (Freeman és Walkden 1969)
További hátránya a postero-lateralis thoracotomiának, hogy az általa károsított
mellkasfali izmok, elsősorban a m. latissimus dorsi kevéssé használhatóak esetleges
posztoperatív szövődmények (bronchopleuralis sipoly) ellátására.
Lányokban leírták az emlőállomány károsodását, fejlődésének elmaradását is a
thoracotomia oldalán. (Kreisel és mtsai 2004)
Végül nem elhanyagolható hátránya a standard thoracotomiának, hogy utána jól
látható helyen nagy heg marad vissza.
Fenti rövid- és hosszútávú szövődmények megelőzésére kezdtek különböző
izomkímélő mellkasi feltárásokat kidolgozni. Ezek nem érintik a m. pectoralis maiort és
a m. latissimus dorsit, és a m. serratus anteriort rostjaik mentén választják szét.
Oldalsó izomkímélő thoracotomia során a bőrmetszés lényegesen kisebb, mint
a postero-lateralis thoracotomiánál. A visszamaradó heg kevésbé zavaró, azonban a
kisebb bőrmetszés miatt jelentős subcutan preparálásra van szükség, a széles
bőrlebenyek kialakítása miatt jelentősebb a posztoperatív seroma kialakulásának
kockázata. (Akcali és mtsai 2003)
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A vertikális hónalji izomkímélő thoracotomiának izomkímélő voltán túl
előnye, hogy a posztoperatív heg kisebb, és kevésbé van szem előtt. Nagy hátránya
viszont, hogy a metszésvonal a hónalji redőkre csaknem merőlegesen fut, ezért gyakran
vezet hypertrophiás heg képződéséhez, amely zsugorodik és contracturát okoz. (Zoltán
1995)
A hónalji redőmetszést először Atkins alkalmazta thoracalis sympathectomia
végzésére (Atkins 1949). Bianchi 1998-ban számolt be újszülöttkorban végzett axillaris
redőmetszéssel szerzett tapasztalatairól. (Bianchi és mtsai 1998)
A fenti izomkímélő thoracotomiák útján az intrathoracalis mellkassebészeti
műtétek jelentős része elvégezhető.
További hatalmas lépést jelentett a thoracoscopos technikák elterjedése a
mellkassebészetben. Már az 1900-as évek elején nagy számban végeztek thoracoscopos
beavatkozásokat, elsősorban intrapleuralis pneumolysist a tbc kollapszus-terápiájához.
Komolyabb beavatkozásokat az akkori kezdetleges technika miatt nem végezhettek és a
pneumolysisek száma is drasztikusan csökkent a Streptomycin 1945-ös bevezetését
követően. Ezt követően thoracoscopos beavatkozásokat kevés helyen végeztek és ott is
leginkább csak diagnosztikus célból. Az 1990-es évek elején a megfelelő műszerek
kifejlesztése után, nem sokkal az első laparoscopos műtétek elvégzését követően,
vezették be ezt a technikát széles körben a mellkassebészetben is. Ennek a technikának
a lényege, hogy az intrathoracalis műtétet kicsiny, a trokárok méretének megfelelő 5-20
mm-es metszéseken keresztül bevezetett műszerekkel végezzük el. A műtét első
lépéseként optikát vezetünk a mellüregbe, mely kétdimenziós, nagy felbontású képet ad
a mellüreg belsejéből. Az eljárás a sebészet összes területéhez hasonlóan néhány
mellkassebészeti-és gyermeksebészeti centrumban is gyorsan elterjedt a világon. Mára
szinte az összes mellkasi műtétnek beszámoltak thoracoscopos úton való elvégzéséről.
(Rothenberg 2003)
Magyarországon az ezredforduló előtt még váratott magára mind az
izomkímélő thoracotomiáknak, mind a thoracoscopiának a bevezetése a
gyermeksebészet területén.
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1.2. Mellkasdeformitások
Az intrathoracalis műtétekhez hasonlóan a mellkasdeformitások műtéti
megoldása is az anesztézia fejlődésével vált lehetővé. Ezt megelőzően kevés óvatos
próbálkozás történt csak ezen a területen. 1911-ben Meyer egy tölcsérmellkasos beteg
jobb oldali 2. és 3. bordaporcát távolította el, de ez érthető módon nem javította a beteg
állapotát. 1913-ban Sauerbruch, korának legnevesebb mellkassebésze, aki alacsony
nyomású

kamrát

fejlesztett

ki

a

mellkassebészeti

beavatkozásokhoz, sokkal

agresszívabb szemlélettel végzett műtétet és ért el kezdeti sikereket. Az elülső
mellkasfal egy részét, a bal oldali 5-9. bordákat és a sternum ezekhez csatlakozó részét,
távolította el. Sauerbruch az 1920-as években először alkalmazta a később Ravitch által
továbbfejlesztett technikát, mely kétoldali bordaporc resectiok mellett a sternum
osteotomiájából állt. Sauerbruch a műtétet követően 6 héten keresztül külső húzást
javasolt a recidíva megelőzésére. Ravitch 1947-ben közölte a műtét módosítását,
melynek során a sternumot radikálisan mobilizálta. Átvágta a sternum minden
rögzítését, az intercostalis kötegeket, az egyenes hasizmokat, a rekeszizomzathoz való
rögzítést és kimetszette a processus xyphoideust. Ravitch nem alkalmazott külső
fixálást, ezért az általa kidolgozott műtét után gyakoribb volt a recidíva. Ennek
kiküszöbölésére Wallgren és Sulama 1956-ban belső rögzítést alkalmazott a sternum
caudalis részén keresztülvezetett, enyhén hajlított fémlemez formájában. Adkins és
Blades 1961-ben ezt annyiban módosították, hogy a lemezt a sternum mögött vezették
át. A XX. század második felében világszerte ez a módszer terjedt el és vált elfogadottá
a mellkasdeformitások kezelésében.
A mellkasdeformitás miatt operált gyermekek hosszútávú utánkövetése során
derült ki, hogy a betegek elülső mellkasfalának elmerevedése következtében idővel a
mellkas complience-e csökken, a légzésfunkciós eredmények romlanak. A legsúlyosabb
szövődményként azoknál a gyerekeknél, akiknél a bordák kiterjedt resectioját túl fiatal
korban végezték, akár szerzett chondrodystrophia is kialakulhatott. (Shamberger 1996,
Morshuis és mtsai 1994, Haller és mtsai 1996) A funkcionális szempontokon túl
jelentős hátránya a hagyományos thoracoplasticáknak, hogy jól látható helyen hagynak
vissza jelentős, néha keloiddal gyógyuló heget. (1. ábra)
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1. ábra Ravitch-műtét utáni keloidos heg
Előfordulhat az is, ha a műtétet lányokban az emlők kifejlődése előtt végzik,
hogy később a heg az emlőn húzódik keresztül. (2. ábra)

2. ábra Emlők kifejlődése előtt végzett Ravitch-műtétet követően az emlőkön keresztül
húzódó hypertrophiás heg
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A

hagyományos

thoracoplasticák

hátrányainak

többségét

kiküszöbölő

minimálisan invazív módszert Donald Nuss dolgozta ki 1987-től, majd 1998-ban
közölte azt. (Nuss és mtsai 1998) Az eljárás nemzetközileg elterjedt elnevezése a
Minimally Invasive Repair of Pectus Excavatum, röviden MIRPE. Ennek során úgy
emelte ki a besüppedt szegycsontot, hogy elülső mellkasfali feltárás, a bordák vagy a
szegycsont átvágása nélkül egy előre modellált lemezt vezetett a sternum mögé. A két
oldalt a középső hónaljvonalban ejtett kis metszéseken keresztül bevezetett lemez
kiemelte és kiemelt helyzetében tartotta a szegycsontot az elülső mellkasfal átépüléséig,
ami 2-3 év alatt következett be. A műtét előnyei, hogy nincs bőrmetszés az elülső
mellkasfalon, nem kell mobilizálni a pectoralis izomzatot, nem kell átvágni sem a
bordákat, sem a szegycsontot. Így azon kívül, hogy lényegesen kisebb megterhelést
jelent, mint a hagyományos nyílt thoracoplastica, előnye még, hogy nincs elülső
mellkasfali heg és a mellkasfal „érintetlensége” miatt az hosszútávon megőrzi
rugalmasságát, tágulékonyságát (complience).
Az eljárás világszerte nagyon gyorsan elfogadottá vált a gyermeksebészek, majd
a mellkassebészek között is, szinte teljesen kiszorította a Ravitch-műtétet. Egyre több
közlemény

jelent

meg

a

műtéttel

szerzett

tapasztalatokról

és

fokozatosan

körvonalazódtak a nehézségei is. A leggyakoribb szövődmény a lemez kimozdulása,
mely a legtöbb közölt anyagban közel 10 % gyakorisággal fordult elő, de volt olyan
közlemény is, melyben 20 %-os arányról számoltak be. A lemez kimozdulásának
kiküszöbölésére a Nuss-műtétet számos módosítással egészítették ki. Ilyenek a lemez
dróttal való rögzítése, a lemez parasternalis rögzítése bordákat körülfogó öltésekkel, a
lemez két végén alkalmazott stabilizátor, a lemez több bordához való rögzítése. (Hebra
és mtsai 2000, Engum és mtsai 2000, Molik és mtsai 2001, Croitoru és mtsai 2002,
Schaarschmidt és mtsai 2002) A műtét hátránya, hogy csak korlátozottan alkalmas a
kifejezetten aszimmetrikus deformitások korrigálására. Ezek azok az esetek,
amelyekben még alkalmazzák a nyílt thoracoplasticát. A Nuss-műtét legsúlyosabb
szövődményéről, a szív perforatiojáról csak egy-egy eset kapcsán számoltak be az
irodalomban. (Moss és mtsai 2001)
Donald Nuss elvét felhasználva dolgozta ki Hock András a pectus carinatum
minimálisan invazív műtéti megoldását. A Magyar Gyermeksebész Társaság 2004-es
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Tudományos Ülésén számolt be 5 pectus carinatumos betegen szerzett tapasztalatairól.
A szegycsontot elölről hátranyomó, kétoldalt a mellüregben végződő lemezzel
korrigálta a deformitást. (3. ábra) Kitűnő eredményekről számolt be, de komoly
nehézségei adódtak a lemez eltávolításakor. (Hock 2009) Ugyanezt az elvet alkalmazó,
hasonló műtétet közölt 2005-ben Abramson. Az ő lemeze végig a mellkasfalon kívül
helyezkedett el. (4. ábra) A szegycsont dorsalis irányba történő kompressziója után a
lemez végeit mindkét oldalon dróttal rögzítette a bordákhoz. Az így „hátrahúzott” lemez
tartotta hátranyomva a szegycsontot, míg a mellkasfal átépült. (Abramson 2005)

3. ábra Hock módszere a pectus carinatum korrekciójára

4. ábra Abramson módszere a pectus carinatum korrekciójára
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2. Célkitűzések
Célunk volt a különböző minimálisan invazív technikák bevezetése a gyermek
mellkassebészetben Magyarországon. Célunk volt eredményeink folyamatos felmérése,
a technikák továbbfejlesztése és hazai elterjesztése.
2.1. Intrathoracalis műtétek
A Magyarországon addig kizárólag alkalmazott postero-lateralis thoracotomiát
törekedtünk kisebb megterhelést jelentő, kevesebb heget hagyó minimálisan invazív
eljárásokkal kiváltani:
2.1.1. a mellüreg felső felét érintő műtétek esetén axillaris redőmetszés
alkalmazásával
2.1.2. benignus kórképek miatti műtétek esetén thoracoscopiával

2.2. Mellkasdeformitások
A korábbi módosított Ravitch-műtét helyett minimálisan invazív technikákat vezettünk
be Magyarországon.
2.2.1. pectus excavatum esetén a Nuss-féle MIRPE műtétet, melyet számos
lépésében továbbfejlesztettünk
2.2.2. pectus carinatum esetén az általam közölt minimálisan invazív eljárást
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3. Betegek és módszerek
3.1. Intrathoracalis műtétek
Az 1999-2009 közötti időszakban 571 intrathoracalis műtétet végeztünk
klinikánkon. Ebből 242 esetben (42 %) hónalji redőmetszés, 169 esetben (30 %)
thoracoscopia és 160 esetben (28 %) postero-lateralis thoracotomia útján végeztük el a
műtétet.
3.1.1. Hónalji redőmetszés
Hónalji redőmetszést alkalmaztunk újszülöttkortól serdülőkorig azokban az
esetekben, amikor a felső- vagy középső tüdőlebenyen, a nyelőcső felső szakaszán vagy
a mediastinum felső részében végeztünk műtétet.
A műtét során a bőrmetszést a hónaljban futó ívelt redők egyikében vezettük a
m. latissimus dorsi lateralis szélétől a m. pectoralis maior lateralis széléig. (5. ábra) A
m. latissimus dorsit és a m. pectoralis maiort érintetlenül hagyva, a n. thoracicus longus
megkímélésével választottuk szét a m. serratus anterior rostjait. A thoracotomiát a műtét
típusának megfelelően a 3. vagy a 4. bordaközben végeztük el. Bordaresectiot soha nem
végeztünk. Oesophagus atresia esetén extrapleuralis-, a többi műtét esetén transpleuralis
thoracotomiát végeztünk.

5. ábra Hónalji redőmetszés elülső- és hátulsó hónaljvonal között húzódó hege
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A hónalji redőmetszést nem alkalmaztuk olyan esetekben, amikor az alsó
tüdőlebenyeken, a nyelőcső alsó szakaszán, a rekeszizmon vagy a mediastinum alsó
részében végeztünk műtétet, mert ezek nem végezhetőek el a 3. vagy a 4. bordaközben
vezetett

thoracotomia

útján.

Postero-lateralis

thoracotomiát

ezenkívül

akkor

alkalmaztunk, amikor hatalmas mellkasi tumor eltávolításához nagyon széles feltárásra
volt szükség, ami csak a bordaköz szinte teljes hosszában vezetett metszés útján volt
biztosítható. Végül a standard thoracotomiát alkalmaztuk igen kissúlyú (700-800 g
alatti) koraszülötteknél, akiknél a nagyon kis méretek, illetve a gyakran társuló
scleroedema miatt elégtelennek ítéltük a hónalji behatolást a ductus arteriosus persistens
ligaturájának elvégzéséhez.
A 242 hónalji redőmetszés útján végzett műtét, melyek közül 92-t végeztem
magam:
Oesophagus atresia miatti műtét

86

Tracheo-oesophagealis sipoly (TOF) zárása
Ductus Botalli persistens ligatura

3
119

Tüdőfejlődési rendellenesség (CCAM, lobaris
emphysema) miatti lobectomia, segmentectomia

7

Roncslebeny (bronchiectasia) miatti lobectomia

6

Atípusos tüdőresectio és biopsia

5

Neurogen tumor exstirpatioja, biopsiája

7

Elülső mediastinalis tumor (teratoma, lymphoma,
thymoma) exstirpatioja, biopsiája

5

Bronchogen cysta, thymus cysta kiírtása,
bordaresectio, aortopexia

1-1

Az oesophagus atresia miatt végzett thoracotomiák esetei közül 81 esetben az
oesophagus atresia distalis tracheo-oesophagealis sipollyal társult, 4 esetben tiszta
oesophagus atresia és egy esetben oesophagus szűkület volt sipoly nélkül. Ezekben az
esetekben a 4. bordaközben végeztük a thoracotomiát. Extrapleuralis behatolás után a v.
azygost lekötések között átvágtuk. Az alsó nyelőcsősipolyt a trachea felé csomós
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öltésekkel zártuk, átvágtuk. A két nyelőcsőcsonk között csomós 5/0-s PDS varratokkal
készítettünk egyrétegű anastomosist. Az anastomosist orron át a gyomorba levezetett 5
Ch-es katéterrel síneztük, az anastomosis mellé külön nyíláson keresztül bevezetett
draint fektettünk. A posztoperatív időszakban az anastomosis feszességétől függően az
újszülötteket 2-3 napig gépi lélegeztetés mellett altattuk, relaxáltuk. A 7. posztoperatív
napon végzett nyeletéses röntgen vizsgálattal ellenőriztük az anastomosis tágasságát és
azt, hogy nincs-e kontrasztanyag kilépés az anastomosis vonalában. Amennyiben
megfelelő viszonyokat találtunk, eltávolítottuk a mellkasi draint és elkezdtük az
újszülött szájon keresztüli táplálását.
A hónalji redőmetszés bevezetését követően 7 tracheo-oesophagealis sipollyal
társuló oesophagus atresia miatt operált betegünk (I. csoport) adatait összehasonlítottuk
az utolsó 7, postero-lateralis thoracotomia útján operált betegünk (II. csoport) adataival.
Az összehasonlítás során T-próbát alkalmaztunk.
A ductus Botalli persistens ligaturáját kis súlyú koraszülötteken végeztük,
akiknek nem záródott haemodinamikailag jelentős bal-jobb shunttel járó Botallovezetéke és azt nem sikerült konzervatív módszerekkel (indomethacin) zárni. Abban az
esetben is sebészi úton zártuk a vezetéket, amikor a konzervatív kezelés valamely
kísérőbetegség miatt kontraindikált volt. Ilyenek voltak az agyvérzés, vérzékenység,
veseelégtelenség vagy az enterocolitis necrotisans. A Botallo-vezeték zárását a 3-4.
bordaközben végzett thoracotomia útján végeztük. A mediastinalis pleura behasítása
után körüljártuk a ductus arteriosust, majd az aortából való kilépésénél, a n. recurrens
megkímélésével 2/0-s Silkam fonallal kötöttük le azt. A mellkast drain hátrahagyása
nélkül zártuk.
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3.1.2. Thoracoscopia
Thoracoscopiát

benignus

kórképek

és

néhány

esetben

kisebb,

hátsó

mediastinumban elhelyezkedő neurogén tumor esetén végeztünk újszülöttkortól a fiatal
felnőttkorig.
A thoracoscopos műtétek döntő többségében az altatás során hagyományos
intratrachealis tubuson keresztül lélegeztettük a beteget. Azokban az esetekben, ahol az
operált oldali tüdő teljes légtelenségére volt szükség, különböző eljárásokat
alkalmaztunk. Újszülötteknél és csecsemőknél az ellenoldali főhörgőt intubálva, nagy
gyermekeknél a két tüdő szelektív lélegeztetését és leeresztését lehetővé tevő speciális,
dupla lumenű endobronchialis tubussal biztosítottuk a megfelelő gázcserét.
Thoracoscopia során az első trokár méretének megfelelő kis bőrmetszésen
keresztül kisméretű péannal hatoltunk be a mellüregbe, majd az első trokárt tompán,
nyárs nélkül vezettük be. A gyermek méretének megfelelően 6 mm-es vagy 11 mm-es
trokárt használtunk az optika számára, mely 5 mm-es vagy 10 mm-es és minden esetben
30°-os volt. Az optika bevezetését követően ellenőriztük a tüdő felszínét esetleges
sérülést keresve, majd a további trokárokat optikus ellenőrzés mellett nyárssal vezettük
be. A műtét típusától függően egy vagy két 3,5 mm-es vagy 6 mm-es trokárt helyeztünk
be a 3 vagy 5 mm-es műszerek számára. Tüdővarrógép használatakor 13 mm-es trokárt
alkalmaztunk. A műtét során minden esetben CO2 inszufflálást alkalmaztunk 6-8 Hgmm
nyomással és 1-2 l/perc áramlással. (6.a-b ábra)
Amennyiben a műtét során daganatot távolítottunk el, azt zsákba helyezést
követően a hónalj területén ejtett, a szövetdarab méretének megfelelő, lehető legkisebb
redőmetszésen keresztül távolítottuk el.
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6.a ábra Jobb oldali bronchogén cysta (csillaggal jelölve) intraoperatív thoracoscopos
képe az eltartott tüdővel, rekesszel és pericardiummal

6.b ábra Bronchogén cysta thoracoscopos eltávolításának posztoperatív hegei
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169 thoracoscopos műtétet végeztünk klinikánkon, ebből 117-et végeztem
magam, a többi nagy részében asszisztensként vettem részt. Ezek között nem
szerepelnek a thoracoscopos ellenőrzés mellett végzett pectus excavatum műtétek.
A 169 thoracoscopos műtét:

Sympathectomia

67

Empyema thoracis miatti műtét

32

Tüdő- ill. mediastinum biopsia, atípusos resectio

17

Cysta bronchogenes seu pericardii exstirpatioja

11

Neurogén tumor exstirpatioja

10

Ptx miatti műtét

7

Hernia seu eventeratio diaphragmae reconstructioja

6

CCAM, sequestratio miatti tüdőműtét

4

Echinococcus cysta eltávolítása

3

Duplicatura oesophagei kiírtása

2

TOF zárása

2

Idegentest (beszakadt drain, légpuskalövedék)

2

Egyéb

6

(1-1

Haemothorax

(st.p.punct.VSCL),

aortopexia,

empyema

+

ptx

(dermatomyositis), pneumatokele, angiolipoma pulm., inflamm. pseudotumor)
Sympathectomiát egy esetben konzervatív kezelésre refrakter hosszú QT
szindróma

(LQT),

66

esetben

esszenciális

hyperhidrosis

miatt

végeztünk.

Hyperhidrosisos betegeink között 5 esetben a tenyerek, 7 esetben a hónaljak, 54 esetben
a tenyerek és a hónaljak együttes fokozott verejtékezése volt a műtét indikációja. Utóbbi
esetekben szinte kivétel nélkül a talpak fokozott verejtékezése is szerepelt a panaszok
között. A betegek 0-10-ig terjedő skálán értékelték fokozott verejtékezésük mértékét. A
skálán 0-t jelentett, ha semleges körülmények között (normális környezeti hőmérséklet,
fizikai aktivitás és izgalom nélkül) a bőrfelület száraz volt. 10-et jelentett, ha ugyanilyen
körülmények között a bőrfelületen látható verejtékcseppek jelentek meg. Az operált
betegek mindegyike 8 és 10 közötti értékekkel jellemezte a verejtékezés fokát.
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Betegeink számára a fokozott verejtékezés súlyos problémákat, pszichés zavarokat
okozott, megnehezítette a mindennapi életüket. A fokozott tenyéri verejtékezés olyan
egyszerű dolgokban akadályozta a betegeket, mint a kézfogás vagy a tiszta kézírás. A
hónalji verejtékezés az öltözködést, a mindennapi megjelenést nehezítette meg, mivel
ezeknek a betegeknek nagyon gyorsan nagy izzadságfolt jelent meg ruhájukon. A
sympathectomia elvégzése előtt minden esetben kizártuk a hyperthyreosist, és betegeink
pszichológiai vizsgálaton estek át esetleges pszichés háttér kizárására.
A műtéteket a felnőtt mellkassebészetben elterjedt oldalfekvő helyzet helyett
hanyattfekvő helyzetben végeztük 90°-ig abdukált karok mellett. A kezdetektől minden
esetben egy ülésben elvégeztük a műtétet mindkét oldalon.
A műtéteket 2 db 6 mm-es trokáron keresztül végeztük. Az első, optika számára
szolgáló trokárt az elülső hónaljvonalban (lányoknál az emlőállománytól lateralisan) az
5. bordaközben vezettük be. A másik, műszerek számára szolgáló trokárt a hónalj
területén vezettük be. A műtétek során intratrachealis intubálást követően hagyományos
lélegeztetést alkalmaztunk és CO2 inszufflálásával alakítottuk ki és tartottuk fenn a
műtéti teret. A műtét első lépéseként azonosítottuk a 2. bordát. Ez kulcsfontosságú az
eredmény szempontjából, hiszen a 2. bordaközben elhelyezkedő Th. 2. gangliont
mindenképpen ki kell irtani, vagy működését blokkolni kell a megfelelő műtéti
eredmény eléréséhez. A 2. borda fölött elhelyezkedő Th. 1. gangliont (és a vele
összeolvadt ganglion stellatumot) viszont érintetlenül kell hagyni, hogy elkerüljük a
Horner-triász kialakulását.
Ezt követően azonosítottuk a bordák nyaka felett húzódó 1-2 mm vastag
sympathicus dúcláncot, mely fölött a 2-4. bordák között diathermiás hookkal
megnyitottuk a fali pleurát.
Első 20 betegünknél a Th. 2-3-4. ganglionok kimetszését végeztük mindkét
oldalon. Ezt követően az esetek jelentős hányadában fellépő kompenzatórikus
hyperhidrosis tüneteinek enyhítésére és a műtét reverzibilitásának biztosítására a Th. 23. ganglionok titán klipekkel való blokkolását végeztük. A 2-3-4. bordák szintjében 2-2
klippel komprimáltuk a dúcláncot. Minden esetben ellenőriztük, hogy nincs-e Kuntzféle járulékos sympathicus idegnyaláb. Amennyiben ilyen idegnyalábot azonosítottunk,
azt diathermiás hookkal a borda szintjében átvágtuk. (7. ábra)
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7. ábra A klipek helyzete a dúcláncon a 2-3-4. bordák szintjében
Parapneumoniás empyema esetén thoracoscopiát végeztünk, ha a lázas
betegnél az ultrahang vizsgálat nagy mennyiségű, sűrű, szeptált folyadékot mutatott a
mellüregben. (8.a-b ábra)

8.a-b ábra Pneumococcus okozta pleuropneumonia röntgen- és UH képe (sűrű, szeptált
folyadék)
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A műtéteket oldalfekvő helyzetben, 2 db 6 mm-es trokáron keresztül végeztük.
Mindkét trokárt a rekesz felett, az elülső- illetve a hátulsó hónaljvonalban vezettük be.
A műtét közben a két trokárt felváltva használtuk az optika és a műszerek bevezetésére.
A műtétek során intratrachealis intubálást követően hagyományos lélegeztetést
alkalmaztunk és CO2 inszufflálásával alakítottuk ki és tartottuk fenn a műtéti teret.
A műtét során a szeptumokat átszakítva a pleuraűrt összenyitottuk és mind a
zsigeri-, mind a fali pleurát lehetőség szerint megtisztítottuk a fibrines felrakódástól.
Nem távolítottuk el a felrakódást, ha az csak a tüdő sérülésének kockáztatásával lett
volna lehetséges. A műtétet követően a trokárok helyén draint hagytunk a mellüregben,
melyen keresztül szükség esetén fibrinolysist végeztünk a posztoperatív időszakban.
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3.2. Mellkasdeformitások
A 2000-2009 közötti időszakban minden mellkasdeformitást minimálisan
invazív módszerrel operáltunk. Betegeinket prospektíven követtük. A betegek a
perioperatív időszakban 48 óráig amoxicillin + klavulánsav vagy cephazolin profilaxist
kaptak.

3.2.1. Pectus excavatum
A Nuss-féle MIRPE műtétet alkalmaztuk klinikánkon 414 pectus
excavatumos betegnél, közülük 273-at operáltam személyesen, a többi műtét nagy
részében asszisztensként vettem részt. Betegeink átlagéletkora 14,5 ± 3,5 év, a fiú : lány
arány 3,5 : 1 volt. Betegeink között 6 Marfan-szindrómás volt. Betegeink közül 11-nél
végeztek megelőzően hagyományos nyílt thoracoplasticát is.
A műtét előtti kivizsgálás lényegében megegyezett bármelyik másik hasonló,
testüreg megnyitásával járó „nagyműtét” előtti kivizsgálással. 2002 júliusától, több mint
60 műtét tapasztalataival, az addig elkészített 2 irányú mellkasfelvételtől is
eltekintettünk. Az ezt megelőző műtéteknél elkészített oldalirányú mellkasfelvételen
objektíven megítélhető volt a szegycsont besüppedésének a mértéke, a mellkas haránt
átmérőjének és a szegycsont – gerinc távolságnak a hányadosából pedig kiszámítható
volt a Pectus Index, amelynek 3,25 feletti értéke jelentett a hagyományos nyílt
thoracoplastica esetében műtéti indikációt. Azonban 60 műtét elvégzése során
egyértelműen kiderült, hogy a műtéttel a hagyományos thoracoplasticánál sokkal kisebb
megterheléssel lényegesen jobb esztétikai és funkcionális eredmények érhetőek el.
Ennek megfelelően a műtéti indikáció liberálisabbá vált, a súlyos esetek mellett
esetenként enyhébb fokú pectus excavatumos betegeket is megoperáltunk, akiknél a
műtéti indikáció kizárólag a deformitás által okozott psychés probléma volt.
Természetesen a műtétet minden esetben megelőzte a betegnek és szüleinek a kellő
felvilágosítása a betegség természetéről és a műtét várható eredményéről, esetleges
kockázatairól. A korábbi műtéteknél készített oldalirányú felvételen dokumentálható
szegycsont-depresszió nem befolyásolta a műtét tervezését sem.
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A műtéthez a Sanatmetal Kft-vel közösen kifejlesztett, acélötvözetből készített
T-lemezt használtuk. A lemez 15 mm széles és a lemez hosszától függően 2 vagy 3 mm
vastag. A műtétet megelőzően a megfelelő hosszúságú lemezt a mellkas kívánt
alakjának megfelelően hajlítottuk meg. (9. ábra)

9. ábra Meghajlított és egyenes T-lemezek
A műtét során a beteg két oldalán, a deformitás legmélyebb pontjának szintjében
a középső hónaljvonalakban ejtettünk 3-4 cm-es ferde metszéseket. Mindkét oldalon a
sebtől a deformitás széléig haránt irányú submuscularis tunelt alakítottunk ki. Mindkét
mellkasfélbe 6 mm-es trokárt vezettünk a műtét mellüregen belüli részének optikus
ellenőrzésére és CO2 inszufflálására (6 Hgmm nyomás, 2 l/min áramlás). Donald Nuss
eredeti leírásával szemben elvi megfontolásból – a szív sérülésének biztosabb
elkerülésére – a bevezető műszert balról vezettük a tunelen keresztül a deformitás
szélénél a bal mellkasfélbe. Jobb oldalról való bevezetés esetén a műszert a besüppedt
szegycsont a szív felé vezeti. A bal oldali bevezetésnek ezen túl az is előnye, hogy ezen
az oldalon a fali- és mediastinalis pleura áthajlása laterálisabban, a deformitás széléhez
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közel van. Így a műszer a bevezetés oldalán extrapleuralisan maradt, ami szintén
megkönnyítette azt, hogy a műszert a pericardium megsértése nélkül vezessük keresztül
a mediastinumon. (10.a-b ábra)

10.a-b ábra A bevezető műszer jobbról (Nuss) illetve balról (Kálmán) való bevezetése
A műszert optikus ellenőrzés mellett vezettük át az elülső mediastinumon úgy,
hogy végét a szegycsont hátsó felszínére tartottuk. Az optikus ellenőrzés tovább növelte
a beavatkozás biztonságát. A műszert jobb oldalon a deformitás szélénél vezettük ki a
mellüregből és a jobb oldali submuscularis tunelen keresztül toltuk tovább a jobb oldali
sebig. A műszerrel dupla, erős szalagot húztunk át, melyek közül az egyikkel jobbról
balra, egyenes végével előrefelé, konvexitásával dorsalisan húztuk át az előre modellált
lemezt. A lemezt átfordítva emeltük a szegycsontot a kívánt helyzetbe. (11.a-d ábra) A
lemezt stabilitásának ellenőrzése után mindkét oldalon erős felszívódó öltésekkel
rögzítettük a mellkasfali izomzathoz. Revízió során a thoracoscoppal ellenőriztük, hogy
nincs-e vérzés a lemez mellett, és a lemez megfelelően felfekszik-e a mellkasfalra.
Utóbbi fontos a lemez stabilitása miatt és azért is, hogy a posztoperatív időszakban a
tüdő ne herniálódhasson a lemez és a mellkasfal közé. Ezt követően a mellüregből
mindkét oldalon kiszívtuk a gázt és a sebeket rétegesen zártuk. Draint nem hagytunk a
mellkasban.
Az esetek többségében egy lemez elegendő volt a deformitás korrigálásához, de
súlyos deformitás, merev mellkasfal, aszimmetria vagy Marfan szindróma esetén
szükség volt 2 lemez behelyezésére.
A betegek követési ideje átlagosan 4 év volt (1 hónap – 9,5 év). Áttekintettük és
értékeltük a perioperatív és posztoperatív időszak eseményeit. 99 beteget illetve
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szüleiket kérdőívvel kerestünk meg. Arra kértük őket, hogy értékeljék a műtét
esztétikai- és funkcionális eredményét 1-5 skálán.

11.a ábra Pectus excavatum keresztmetszeti képe

11.b ábra A meghajlított lemez a mellkasra illesztve
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11.c ábra A konvexitásával dorsalisan retrosternalisan áthúzott lemez

11.d ábra A műtét végén a lemez végleges helyzetében
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3.2.2. Pectus carinatum
A 2005-2009 közötti időszakban 30 pectus carinatumos beteget operáltunk a
Hock András módszerét alapul véve, általam kifejlesztett minimálisan invazív
módszerrel. (12. ábra)

12. ábra Az általunk alkalmazott minimálisan invazív módszer pectus carinatum
korrekciójához
Betegeink átlagéletkora 14,5 ± 3 év volt. Betegeink között 4 leány volt és 26 fiú.
A betegek közül 12 deformitása kifejezetten aszimmetrikus volt a szegycsont
rotációjával és az egyik parasternalis régió erőteljes hosszanti elődomborodásával.
(13.a-b ábra)

13.a-b

ábra

Aszimmetrikus

pectus

carinatum

elődomborodásával
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a

bal

parasternalis

régió

A műtéthez a pectus excavatum minimálisan invazív műtétjéhez kifejlesztett Tlemezt használtuk. A műtétet megelőzően a megfelelő hosszúságú, középső
hónaljvonaltól középső hónaljvonalig érő lemezt a mellkas kívánt alakjának
megfelelően hajlítottam meg. (14. ábra)

14. ábra Az aszimmetrikus pectus carinatumra meghajlított lemez
3-4 cm-es metszéseket ejtettünk mindkét oldalon a középső hónaljvonalban a
szegycsont elődomborodásának legmagasabb pontjának szintjében. Mindkét oldalon
peannal tompán a mellüregbe hatoltunk és a nyílásokat ujjat befogadó méretűre
nagyobbítottuk. Mediális irányba betapintva ellenőriztük, hogy a mellkasfal belső
felszíne a szegycsont széléig szabad. Hosszú, hajlított péant vezettünk a mellüregbe,
majd tovább toltuk azt mediális irányba, végét a mellkasfalra tartva. A műszert egy
bordaközzel cranialisabban parasternalisan vezettük ki a mellüregből és mindkét
oldalról dolgozva alakítottuk ki a szegycsont domborulata előtt a praesternalis subcutan
tunelt. A műtétnek ebben a szakaszában különösen vigyáztunk a bőrre. Amikor teljes
hosszában kialakítottuk a lemez helyét, a lemezt jobbról vezettük be konvexitásával
dorsalisan. Ahogy a lemez vége a praesternalis tunelhez ért, úgy vezettük tovább, hogy
közben tengelye körül átfordítottuk. A lemez végét bal oldalon parasternalisan a balról
bevezetett mutatóujjunkkal irányítottuk be a mellüregbe. A lemez végét a bal oldali
sebnél kihúztuk a mellkasfal külső felszínére. (15.a-d ábra) A lemezt mindkét oldalon

27

felszívódó varratokkal rögzítettük a mellkasfali izomzathoz. A mellkasba került levegőt
kiszívtuk és a sebeket rétegesen zártuk.
A betegek utánkövetési ideje átlagosan 21 hónap volt (3 hónap – 4.5 év).
Áttekintettük és értékeltük a perioperatív és posztoperatív időszak eseményeit. A
mellkas műtét utáni küllemét első 14 betegünk értékelte 1-5 skálán (kitűnő, nagyon jó,
jó, gyenge, rossz).
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15.a ábra Jobb, majd bal oldalról kialakítjuk a lemez számára a tunelt, mely
praesternalisan halad és négyszer lép át a mellkasfalon

15.b ábra A lemezt jobbról való bevezetése közben tengelye körül átfordítjuk, amikor a
praesternalis tunelbe érünk vele
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15.c ábra Bal oldalon parasternalisan ujjal való ellenőrzés mellett vezetjük be a lemez
végét a mellüregbe

15.d ábra A lemez végleges helyzetében a kívánt pozícióba „kényszeríti” a mellkasfalat
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Mind a pectus excavatum, mind a pectus carinatum műtétek végén a
műtőasztalon készített röntgenfelvétellel dokumentáltuk a behelyezett lemez helyzetét
és ellenőriztük a tüdő expandálását. (16. ábra)

16. ábra Pectus excavatum miatti műtét után készült helyszíni röntgen-felvétel
48 órán keresztül EDA-kanült vagy PCA-pumpát alkalmaztunk a posztoperatív
időszakban a fájdalomcsillapításra.
A műtétet követően az ébredéstől szabad volt a felsőtest ággyal való
megemelése, kezek, lábak mozgatása. A műtétet követő naptól speciális gyógytornában
vettek részt a betegek. A 2. posztoperatív napon a betegeket felkeltettük az ágyból. A
gyógytornát a betegek otthonukban is folytatták. A betegek a műtét után 2-3 hónappal,
attól függően, hogy milyen hamar váltak panaszmentessé, elkezdtek úszni, aktívan
mozogni, majd sportolni. Betegeinket a nagy erőbehatás veszélyével járó sportokon (pl.
mountain bike down-hillezés) kívül semmilyen aktivitástól nem tiltottuk el.
A lemezt 2,5 – 3 év után távolítottuk el. Intratrachealis narcosisban két
különböző módon végeztük a műtétet. Az egyik esetén bal oldalfekvő helyzetben a
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korábbi műtét jobb oldali hegében vezetett metszés útján vagy a korábbi heget
kimetszve operáltunk. Élesen szabadítottuk ki a lemez haránt szárát heges
környezetéből és a bőr fölé emeltük azt. A lemezt hajlító segítségével, a beteg háta felé
„gördítettük”, így húztuk ki. Ezt a módszert alkalmaztuk minden pectus carinatumos
betegnél és a pectus excavatumos betegek egy részénél. A másik módszer során
hanyattfekvő helyzetben mindkét oldalon az előző heget kimetszettük vagy abban
vezettünk metszést. Élesen szabadítottuk ki a lemez végeit heges környezetükből és a
bőr fölé emeltük azokat. A lemez egyenes végének görbületét kiegyenesítettük és ezt
követően húztuk azt ki a haránt szár irányába. Ezt a módszert alkalmaztuk a pectus
excavatumos betegek egy részénél, köztük minden olyan esetben, ahol két vagy három
lemezt helyeztünk be és azok haránt szára nem ugyanazon az oldalon volt.
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4. Eredmények
4.1. Intrathoracalis műtétek
4.1.1. Hónalji redőmetszés
Distalis tracheo-oesophagealis sipollyal társuló oesophagus atresia miatt
operált 81 betegünknél a sipoly aláöltéséhez, átvágásához és a két oesophagus csonk
közötti egyrétegű csomós anastomosis elkészítéséhez minden esetben elegendő feltárást
adott a hónalji redőmetszés útján a 4. bordaközben végzett extrapleuralis thoracotomia.
A műtétek során a fali pleura esetenkénti megnyílásától eltekintve intraoperatív
szövődményt nem észleltünk. A posztoperatív időszakban betegeink közül egynél,
akinél az alsó nyelőcsőcsonk nagyon vékony falú és rövid volt, az anastomosist csak
igen jelentős feszülés mellett lehetett elkészíteni. Nála a posztoperatív időszakban
anastomosis elégtelenség alakult ki (1,2 %). Emiatt nyaki oesophagostomát és
gastrostomát képeztünk, jelenleg nyelőcsőpótlásra vár. Két betegünknél észleltünk
sebgyógyulási zavart (2,5 %). Mindketten Down-szindrómások voltak szívfejlődési
rendellenességgel, egyiküknél a duodenum atresia miatt végzett laparotomia hasi sebe is
szétvált. Náluk a sebgyógyulási zavart inkább a vitium miatti rosszabb keringési állapot
okozhatta, mintsem a behatolás típusa. Mindkét esetben konzervatív helyi kezelés
mellett gyógyult a seb.
A hónalji redőmetszés bevezetését követően az első 8 tracheo-oesophagealis
sipollyal társuló oesophagus atresia miatt operált betegünk közül egy halt meg a
műtéttől független ok miatt (vitium és szisztémás vírusfertőzés). Másik 7 betegünk (I.
csoport) adatait összehasonlítottuk az utolsó 7, postero-lateralis thoracotomia útján
operált betegünk (II. csoport) adataival. A betegek gestatios korában (37 ± 3,2 hét vs.
39,6 ± 1.6 hét, p=0,079) és születési súlyában (2304 ± 553 g vs. 2568 ± 640 g,
p=0,212), illetve a műtét időpontjában (28,3 ± 10 óra vs. 31,3 ± 29 óra, p=0,800) nem
volt különbség. Az eredményeket tekintve nem találtunk különbséget a műtét
időtartamában (104,3 ± 26 perc vs. 90,7 ± 11,3 perc, p=0,115). A hónalji redőmetszés
útján végzett thoracotomiák időtartama a későbbiekben tovább rövidült, ahogy rutinná
vált az eljárás és a műtét során való tájékozódás. A posztoperatív időszakban a két
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csoport betegei ugyanannyi ideig igényeltek lélegeztetést (5 ± 1,15 nap vs. 5,3 ± 1,7
nap, p=0,36). Anastomosis elégtelenség, sebgyógyulási zavar egyik csoportban sem
fordult elő. A hónalji redőmetszés útján operált betegek közül kettő igényelt ismételt
tágítást, a postero-lateralis thoracotomia útján operáltak közül egy. Az I. csoportból egy
betegnél kellett később súlyos gastro-oesophagealis reflux miatt fundoplicatiot végezni.
A II. csoport betegei között ilyen beavatkozásra nem volt szükség.
Ductus arteriosus persistens miatt 119 kis súlyú koraszülöttet operáltunk.
Náluk a hónalji redőmetszést követően a 3. vagy a 4. bordaközben végeztünk
transpleuralis thoracotomiát. Minden esetben sikeresen körüljártuk és lekötöttük a
nyitott

Botallo-vezetéket.

Intraoperatív szövődményként

2 extrém kis

súlyú

koraszülöttnél a mellkasi terpesztő behelyezésekor a bőrseb továbbrepedt (1,7 %). Ezek
vonalas heggel gyógyultak. 2 esetben észleltünk a fragilis, elasztikus elemeket nem
tartalmazó Botallo-vezetékből vérzést (1,7 %). Ezeket mindkét esetben a vezeték
aláöltésével sikerült csillapítani. A posztoperatív időszakban egyik betegünknél sem
jelentkezett vérzés.
Legidősebb betegünk, akinél hónalji redőmetszést végeztünk 15 éves volt.
Elülső mediastinumából távolítottunk el egy kiérett teratomát. A hónalji redőmetszés az
újszülöttekhez, csecsemőkhöz és kisebb gyermekekhez hasonlóan az ő esetében is
megfelelő feltárást biztosított az intrathoracalis műtét elvégzéséhez. (17.a-b ábra)

17.a ábra 15 éves lány elülső mediastinumában elhelyezkedő teratoma CT képe
17.b ábra A teratoma eltávolítása során végzett hónalji redőmetszés posztoperatív hege
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4.1.2. Thoracoscopia
169 thoracoscopos műtétünk közül 159-et thoracoscopos úton fejeztünk be. 10
esetben (6 %) kényszerültünk a műtét konvertálására, azaz a műtétet nyílt thoracotomia
(hónalji redőmetszés vagy postero-lateralis thoracotomia) útján fejeztük be.

lobectomia (CCAM, sequestratio)

3

centrális bronchogén cysta

2

neurogén tumor

2

TOF, lymphoma biopsia, inflamm. pseudotumor

1-1

Ezeknél a műtéteknél thoracoscopos úton nem biztonságosan megoldható
technikai nehézség miatt kényszerültünk a thoracotomia végzésére. Ilyenek voltak a
nagy átmérőjű, rövid, komoly vérzésveszélyt jelentő hilaris erek, a csigolyák közé
beterjedő daganat vagy a mellkason belüli adhaesiok.
Az irodalomban közölt legfiatalabb gyermek, akinél sympathectomiát végeztek
6 éves volt. Mi egy 8 hónapos hosszú QT szindrómás csecsemőnél végeztünk
szövődménymentes thoracoscopos bal oldali Th. 1-4 sympathectomiát és ganglion
stellatum kiirtást.
A kezelhetetlen hosszú QT szindróma eseteiben, ahol a maximális béta-blokkoló
kezelés ellenére ismételten súlyos ritmuszavarok lépnek fel, és a beteget rendszeresen
defibrillálni, reanimálni kell, elfogadott kezelési mód a szív bal oldali sympathicus
denervatioja a ganglion stellatum és a thoracalis 1-4 ganglionok kiirtásával. (Schwartz
és mtsai 2004)
A lánycsecsemőnek már intrauterin (26. héten) ritmuszavara volt. Megszületését
(2004.07.02., 40. hét) követően került a Gottsegen György Országos Kardiológiai
Intézet Gyermekszív Központjába. Ritmuszavarának hátterében hosszú QT szindróma
igazolódott, mely időnként torsaide de pointes (polimorf kamrai) tachycardiával, ill.
funkcionális 2:1 AV blokk miatt kritikus bradycardiával járt. Pacemaker beültetés és
maximális gyógyszeres kezelés (bétablokkolók, kálium- és magnéziumpótlás) ellenére a
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gyermeket napi rendszerességgel kellett defibrillálni. A gyakori ismételt defibrillálás
szövődményeként szívizom-károsodás kialakulása fenyegetett.
2005.03.11-én thoracoscopos Th. 1-4 sympathectomiát és ganglion stellatum
kiirtást végeztünk bal oldalon. A műtétet 5 mm-es, 30°-os optikával és 3 mm-es
műszerekkel (6, 3,5, 3,5 mm-es portokkal) végeztük. A posztoperatív időszakban
állapota javult, 4 hétig stabil volt. Ebben az időszakban tachycardiás epizódjainak
száma igen jelentősen lecsökkent, csak elvétve fordult elő rövid ideig tartó, spontán
rendeződő ritmuszavar, defibrillálni egyszer sem kellett. A műtét természetes
velejárójaként bal oldali Horner-triász alakult ki a betegnél.
Később, sajnos, a gyermek ritmuszavarai ismételten jelentkeztek, a gyógyszeres
kezelés mellett defibrillátor beültetésre is sor került nála. A gyermek ennek ellenére
2005.09.09-én, fél évvel a műtét után exitált.
Fenti betegen kívül 66 esetben végeztünk thoracoscopos sympathectomiát
serdülőkön illetve fiatal felnőtteken esszenciális hyperhidrosis miatt.
Hyperhidrosisos

betegeinken

végzett

műtétek

során

intraoperatív

szövődményként egy betegünknél jobb oldalon az első, optikus trokár bevezetésekor
sérült a tüdő. Ebben az esetben a műtét végén draint hagytunk a mellüregben. Ezt
követően a posztoperatív időszaka zavartalan volt, tüdeje kitapadt. A korai
posztoperatív időszakban egy betegnél észleltünk bal oldalon intrathoracalis vérzést. Az
ismét elvégzett thoracoscopia során vérzést már nem találtunk, a mellüreg drainálásán
felül egyéb teendőt nem igényelt a szövődmény ellátása. Egy betegünknél vélhetően az
egyik kar műtét alatti fokozott abductioja miatt a plexus brachialis részleges paresise
alakult ki, mely hónapokig tartó fizioterápia hatására maradványtünet nélkül gyógyult.
Fenti három betegünktől eltekintve összes betegünket az első posztoperatív
napon hazaengedtük.
Késői szövődményként a ganglion stellatum sérülésére utaló Horner-triász egyik
betegünknél sem alakult ki.
A betegek fokozott tenyéri verejtékezése (59 beteg) minden esetben megszűnt a
műtétet követően és ez az 51 hónapos (2 hó – 9 év) utánkövetés alatt tartósan így is
maradt. A betegek fokozott hónalji verejtékezése (61 beteg) 59 esetben megszűnt. Két
esetben, akik közül az egyiknél még a Th. 2-3-4. ganglionokat kimetszettük, a fokozott
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hónalji verejtékezés a műtétet követően kiújult. Ezen a szövődményen az egyik betegnél
1 alkalommal, a másik betegnél 2 alkalommal végzett ismételt műtéttel sem tudtunk
segíteni.
A posztoperatív időszakban egyik betegünknél sem alakult ki olyan fokú
kompenzatórikus hyperhidrosis, ami miatt a beteg a klipek eltávolítását, az eredeti
állapot helyreállítását kérte volna.
Empyema miatt végzett műtétek (18.a-b ábra) végzésénél intraoperatív
szövődményként 2 alkalommal sérült az infiltrált tüdő. A kis sérülésekből adódó
levegőszökés mindkét esetben tartós mellűri drainálás mellett gyógyult, műtéti feltárás
nem vált szükségessé.

18.a-b ábra Pneumococcus empyema miatti thoracoscopia után a 3. és 4. posztoperatív
napon készült röntgen-felvételek
Tapasztalataimat az Egészségügyi Minisztériumnak a gyermekkori mellűri
empyema kezeléséről szóló szakmai protokolljának kidolgozásában is felhasználtuk.
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4.2. Mellkasdeformitások

4.2.1. Pectus excavatum
2000. május 17-én elvégeztem Magyarországon az első MIRPE műtétet.
A tölcsérmellkas miatti műtétek végzése során Donald Nuss eredeti eljárását
több ponton módosítottuk, továbbfejlesztettük.
1. A Donald Nuss által használt egyenes lemez és arra külön rögzíthető
stabilizátor helyett a Sanatmetal Kft-vel együttműködve T-lemezt fejlesztettem ki.
Ez különböző hosszúságokban készül 200 – 440 mm között. A lemez 15 mm széles,
300 mm hosszig 2 mm vastag, 320 mm-től 3 mm vastag. A lemez egyik vége T-alakban
kiszélesedik (30 – 45 mm). A lemez az eredeti Nuss-féle lemeznél erősebb. Az
anamnézis alapján felmerült és igazolt fémallergia esetén (3 beteg) titánból készült
hasonló lemezt használtunk. (19.a-b ábra)

19.a ábra Az általam kifejlesztett mellkaslemez műszaki rajza (200-240 mm közötti)
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Méret

Katalógus szám
Acél

Titán

30x200x2 mm

231010200

271010200

30x220x2 mm

231010220

271010220

30x240x2 mm

231010240

271010240

35x260x2 mm

231010260

271010260

35x280x2 mm

231010280

271010280

35x300x2 mm

231010300

271010300

40x320x3 mm

231010320

271010320

40x340x3 mm

231010340

271010340

40x360x3 mm

231010360

271010360

40x380x3 mm

231010380

271010380

45x400x3 mm

231010400

271010400

45x420x3 mm

231010420

271010420

45x440x3 mm

231010440

271010440

19.b ábra A Sanatmetal Kft mérettáblázata a katalógusban
2. Az eredeti leírásban nem szerepel a thoracoscopia alkalmazása, de mi azt a
biztonság fokozása érdekében mindkét oldalon alkalmaztuk. 5 mm-es 30°-os optikát
használtunk CO2 inszufflálás mellett. A gáz inszufflálását 6 Hgmm-es nyomással, 2
l/perc áramlással végeztük.
3. Elvi megfontolásból a bevezető műszer jobbról való bevezetését
kockázatosabbnak tartottuk a besüppedt szegycsont és a szív egymáshoz való
elhelyezkedése miatt, ezért mi a műszert minden esetben bal oldalról vezettük be.
4. Súlyos deformitások esetén a bevezető műszer, majd a modellált lemez
szegycsont mögötti átvezetésének megkönnyítésére, a sérülés elkerülésére a
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szegycsontot a processus xyphoideus mellett ejtett 3 mm-es metszésen keresztül
bevezetett csonthoroggal megemeltük. (20. ábra)

20. ábra A szegycsont megemelése a processus xyphoideus mellett bevezetett
csonthoroggal
5. A 77. betegtől a lemez középső, szegycsont mögött fekvő részét Farkas
András ajánlásának megfelelően nyereg-alakúan modelláltuk. (Farkas és mtsai 2003)
Ez jelentősen megnövelte a lemez stabilitását, így megelőzte a leggyakoribb
szövődményként jelentkező kimozdulását a lemeznek. A nyereg-alakúra modellált
lemez csökkentette a deformitás túlzott korrekciójának az esélyét is. (21.a-b ábra)

21.a-b ábra Hagyományosan illetve nyereg-alakúra modellált lemez
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6. A tölcsérmellkas bizonyos eseteiben a szegycsonton az elődomborodó
manubrium sterni alatt éles megtöretés (angulus) észlelhető. (22. ábra) Ez megfelel a
pectus carinatum chondromanubrialis formájának. Ilyenkor a szegycsont megrövidült,
vastag, nagyon merev, ezért önmagában a lemez behelyezésével nem korrigálható a
deformitás. Az ilyen típusú deformitások kezelésére ezért az eredeti Nuss-műtét nem
alkalmazható. Ennek megoldására ezekben az esetekben az

angulus sterni

magasságában ejtett 2.5 – 3 cm-es haránt bőrmetszésen keresztül a sternumon haránt
irányú osteotomiát végeztünk. Közvetlenül az angulus alatt, a 2. bordaköz
magasságában a szegycsont elülső corticalisából 1 – 1.5 cm-es sávot kivéstünk. Így a
sternum teste a manubriumtól függetlenül megemelhető lett. Az osteotomia zárásával,
és a corpus sterni lemezzel való megemelésével korrigáltuk ezeket a deformitásokat. A
műtét eredményeként a sternum előreugró manubriuma lenyomódott, a besüppedt
corpusa kiemelkedett.

22. ábra A manubrium alatt éles megtöretést mutató, vastag merev sternum
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7. Aszimmetrikus tölcsérmellkassal járó esetekben a szegycsont rotált
helyzetben van, a rotáció többnyire jobbra történik. A legsúlyosabb esetekben a sternum
csaknem sagittalis síkba kerülhet. Ilyenkor sokszor a szegycsonthoz kapcsolódva a
bordaív is mélyen besüppedt azon az oldalon, amerre a szegycsont fordul. Ennek
korrigálására aszimmetrikusan, a besüppedt bordaív alá, extrapleuralisan
bevezetett, megfelelően modellált lemezt alkalmaztunk. (23.a-d ábra)

23.a ábra Kifejezett aszimmetria a sternum jobbra rotáltságával, a jobb bordaív
besüppedésével

23.b ábra A sternum hagyományosan modellált és bevezetett lemezzel való
megemelését követően a besüppedt jobb bordaívet aszimmetrikusan modellált és
bevezetett lemezzel emeltük a kívánt helyzetbe

42

23.c ábra A sternum cranialis része megfelelő helyzetbe került az első, hagyományosan
hajlított lemez behelyezését követően. A sternum, különösen annak caudális része még
jobbra rotált, a jobb bordaív mélyen besüppedt.

23.d ábra A szegycsont és a bordaív is csaknem teljesen normális pozícióba került a
második lemez behelyezését követően.
369 betegnél egy lemez elegendő volt, 43 betegnél 2 lemez behelyezésére volt
szükség. Két magas, astheniás alkatú betegünk súlyos, aszimmetrikus deformitásának a
korrigálásához 3 lemezt helyeztünk be. Azokban az esetekben, amikor 2 lemezt tettünk
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be és akkor is, amikor hármat, a lemezeket mindkét oldalon egy-egy metszésen
keresztül be tudtuk helyezni.
Első 100 betegünk közül összesen két, igen kifejezett deformitással járó esetben
helyeztünk be 2 lemezt (2 %). Az ezt követő 314 esetben sokkal gyakrabban, 43 esetben
ítéltük úgy, hogy egy lemezzel nem tudunk megfelelő korrekciót elérni. 41 esetben 2
lemezt, 2 esetben 3 lemezt helyeztünk be (összesen 13.7 %). (24. ábra)

24. ábra 3 lemez behelyezését követően készült röntgenfelvétel. A két cranialis lemez
hagyományosan modellálva, a sternum alatt van. A caudalis helyzetű lemez
aszimmetrikusan a jobb bordaívet emeli ki.
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Hat esetben a szegycsont alá vezetett lemezen kívül az aszimmetria miatt a
besüppedt bordaív alá is behelyeztünk egy lemezt. Három esetben csak a bordaívet
kiemelő, aszimmetrikusan behelyezett lemezre volt szükség.
Hét esetben a sternum megtöretése miatt haránt sternotomiával egészítettük ki a
műtétet. Ezzel sikerült a sternum éles megtöretését korrigálni és a sternum a megfelelő
helyzetbe került. (25.a-b ábra)

25.a-b ábra A sternum éles megtöretésével járó pectus excavatum oldalirányú röntgen
felvétele a műtét előtt és a sternotomiával kiegészített MIRPE műtét után
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Betegeink egy részénél a tölcsérmellkashoz scoliosis társult. Ez a legsúlyosabb
esetekben sem akadályozta a MIRPE elvégzését. Enyhébb scoliosisnál többször
észleltük, hogy a scoliosis csökkent a mellkasdeformitás korrekciója után. Egy esetben a
nagyon súlyos scoliosis miatt a mellkasdeformitás korrekcióját követően a gyermek
gerincműtéten esett át. A gerincferdülés korrekciós műtétjének elvégzését nem
akadályozta a bentlévő mellkasi lemez. (26.a-d ábra)

26.a-b ábra Tölcsérmellkashoz társult súlyos scoliosis preoperatív 2 irányú röntgenképe

26.c-d ábra Az előző beteg a mellkasdeformitás, majd a gerincferdülés korrekciója után
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Egy betegünknél a MIRPE elvégzésével egy ülésben, azt megelőzően bal oldali
hónalji redőmetszés útján bal felső lobectomiát végeztünk congenitalis lobaris
emphysema miatt. Esetében a lobaris emphysema fokozta a tölcsérmellkas hatásait. A
tüdő kompressziója és a szív dislocatioja is kifejezettebb volt az ilyen fokú pectus
excavatum eseteiben megszokottnál. (27.a-d ábra)
A betegnél mind a műtét, mind a posztoperatív időszak eseménytelenül zajlott.

27.a-d ábra Bal felső lebeny lobaris emphysemájával szövődött pectus excavatum

47

A műtétek során és a posztoperatív időszakban sem volt szükség transfusio
adására. 2 esetben észleltünk kisebb, 100 ml-t nem meghaladó intraoperatív vérzést. A
többi esetben a vérveszteség elhanyagolható volt.
A műtét időtartama (a narcosis bevezetését, az EDA-kanül felhelyezését és a
lemez néhány percig tartó meghajlítását nem számítva) 43 ± 21 perc volt. A számításnál
a 2 illetve 3 lemezt igénylő esetek műtéti időtartamát is figyelembe vettük. A betegeket
a műtétet követő 5. napon engedtük haza (medián, kvartilisek: 4-5).
A korai posztoperatív időszakban, még a kórházi tartózkodás alatt 3 esetben
alakult ki mellkasi drain behelyezését igénylő pneumothorax (0,7 %), melyek közül az
egyiknél vérzés is komplikálta az esetet. Egy betegünknél steril pleuritis, egynél pedig
steril pericarditis igényelt konzervatív gyógyszeres kezelést. Összesen 8 esetben
jelentkezett a bennfekvés alatt láz, melyek közül 2 sebgyógyulási zavarral társult (0,5
%), 6 esetben a műtéttől független volt az oka (1.4 %). Három esetben észleltük a lemez
korai kimozdulását (0,7 %). (28. ábra) Két esetben a lemez visszahelyezésével és
rögzítésével korrigáltuk a szövődményt, egy esetben az ismételten kimozduló lemezt a
beteg szüleinek kérésére eltávolítottuk.

28. ábra Kibillent, igazítást igénylő lemez oldalirányú röntgenfelvételen
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A késői posztoperatív időszakban 3 betegünknél haemothorax (0,7 %), 2
betegünknél (0,5 %) hydrothorax miatt kellett mellkasi draint behelyeznünk.
Transfusiora egyik esetben sem volt szükség. A sebvonalban kialakult haematoma
illetve seroma miatt 3 – 3 betegnél (0,7 – 0,7 %) végeztünk punkciót. Elhúzódó,
recidiváló seroma miatt 3 betegnél végeztünk sebrevisiot, sarjszövet-kimetszést (0,7 %).
Ezt követően mindhárman gyógyultak, a lemez eltávolítása egyik esetben sem vált
szükségessé. Három betegnél észleltük a lemez késői kimozdulását a műtétet követően
2, 5 illetve 12 hónappal (0,7 %). A lemezeket normális helyzetükbe visszahelyeztük,
rögzítettük.
Első 76 betegünk közül, akiknél a lemezt a később bevezetett középső nyeregalakú rész nélkül modelláltuk, 5 esetben észleltünk lemezkimozdulást (3 esetben korai,
2 esetben késői posztoperatív időszakban) (6,6 %). Ezzel szemben utolsó 338 betegünk
közül, akiknek lemezét nyereg-alakúan modelláltuk, egyetlen betegnél észleltünk késői
lemezkimozdulást (0,3 %).
A lemezt 273 betegből távolítottuk el 29 ± 6 hónappal a behelyezést követően. A
lemezek eltávolítása során intraoperatív szövődményként egy esetben észleltünk az a.
mammaria internák területéről vérzést. A lemezek eltávolítása óta eltelt átlagosan 37
hónap alatt (1 hó – 7 év) 3 betegnek (1,1 %) alakult ki recidívája. Ezen 3 betegünk 3,5,
9,5 illetve 11,5 éves volt a lemez behelyezésekor, és a lemezüket 24, 24,5 illetve 28,5
hónap után távolítottuk el. Ezen betegeink közül kettő ismételt szövődménymentes
MIRPE műtéten esett át, a harmadiknál is műtétet tervezünk.
Első 99 betegünket, illetve szüleiket kértük, hogy a műtét eredményét kérdőíven
értékeljék esztétikai és funkcionális szempontból. A funkcionális szempont azt
jelentette, hogy a betegeket a mindennapi életben, mozgásban, sportolásban gátolta-e a
behelyezett lemez. A műtét esztétikai eredményét 4,6 ± 0,66-ra értékelték (5-ös skálán).
A funkcionális eredményt 4,8 ± 0,52-re értékelték (5-ös skálán).
A MIRPE műtét széleskörű megismertetésének és elterjesztésének céljával az
országszerte tartott előadásokon kívül 32 bemutató műtétet végeztem más
intézetekben

(Pécsi

Gyermekklinika,

Heim

Pál

Gyermekkórház,
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Gyermekkórház, Madarász utcai Gyermekkórház, Országos Korányi Tbc és
Pulmonológiai Intézet).
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4.2.2. Pectus carinatum

Pectus

carinatumos

betegeink

közül

egyikük

nagyon

aszimmetrikus

deformitásának a korrigálására második lemezt is behelyeztünk a bal bordaív alá
aszimmetrikusan, ahogy azt a pectus excavatumos betegeknél tettük több esetben. Többi
betegünk esetében egy lemez behelyezése elegendő volt a deformitás korrekciójához
még az aszimmetrikus esetekben is. A vérveszteség minimális volt (kb. 10 ml-ig).
Transfusiot egy betegünk sem igényelt. A műtét időtartama (a narcosis bevezetését, az
EDA-kanül felhelyezését és a lemez meghajlítását nem beleszámítva) 39 ± 17 perc volt.
A betegeket a műtétet követő 4. napon engedtük haza (medián, kvartilisek: 3-4).
A műtét alatt és a korai posztoperatív időszakban szövődmény egyik
betegünknél sem lépett fel.
Legidősebb (18,5 éves) betegünknél a műtét utáni 7. héten a lemez oldalra
csúszott. Ezt a lemez átmodellálásával és helyzetének korrigálásával oldottuk meg.
Egy betegnél 3 hónappal a műtét után a lemez bal oldali vége decubitálta a bőrt,
amit műtéttel kellett megoldanunk.
Egyéb szövődmény a 21 hónapos (3 hónap – 4.5 év) utánkövetés során nem
alakult ki.
Első 14 betegünk illetve szüleik értékelték a műtét esztétikai eredményét. 13
beteg számolt be kitűnő vagy nagyon jó eredményről, egy beteg jóról. (29.a-c ábra)
Minden betegünk 2 hónapon belül nyerte vissza műtét előtti aktivitását.
Első 10 betegünkből 26 ± 3 hónappal a deformitás korrekcióját követően
távolítottuk el a lemezt. A lemezeket nehézség nélkül tudtuk eltávolítani 12 ± 3 perc
alatt és minden betegünket hazaengedtük a műtét másnapján. A betegek mellkasának
alakja nem változott a lemez eltávolítása óta eltelt 6 hónap – 2,5 év alatt.

50

29.a-c ábra Aszimmetrikus pectus carinatum pre- és posztoperatív képei
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5. Megbeszélés
5.1. Intrathoracalis műtétek
Újszülöttkorban a leggyakoribb mellkassebészeti beavatkozást igénylő kórképek
a különböző fejlődési rendellenességek. Ilyenek az oesophagus atresia, a tüdő fejlődési
rendellenességei, mint a CCAM vagy a lobaris emphysema és a rekeszsérv. Kissúlyú
koraszülöttekben előzőeken kívül gyakran van szükség a nem záródó Botallo-vezeték
zárására is.
Gyermekkorban az ekkor felismerésre kerülő fejlődési rendellenességek
(CCAM, lobaris emphysema, különböző kiindulású cysták) mellett a parapneumoniás
empyema, a bronchiectasia és a hátsó mediastinumban elhelyezkedő neurogén tumorok
jelentik elsősorban a műtéti indikációt. A mellüregben máshonnan kiinduló daganatok
viszonylag ritkák.
Serdülőkorban a gyermekkori indikációk mellett legnagyobb számban az
esszenciális hyperhidrosis miatt történnek mellkasi műtétek (Th. 2-3. sympathectomia).
Fenti betegségek kevés kivételtől eltekintve benignus kórképek, melyek
évtizedek óta minimális mortalitással operálhatóak. Ezen túlmenően a betegek döntő
többségének hosszútávú kilátásai, életminősége is kitűnő.
Ezeknek a betegségeknek az ellátására az ún. standard postero-lateralis
thoracotomia vált a legelfogadottabb módszerré. Ez egy nagyon jó, széles feltárást
biztosító út a mellkas megnyitására. Két fő probléma van ezzel a feltárással. Az egyik,
hogy maga a thoracotomia jelentős megterhelést jelent a beteg számára nehezítve a
posztoperatív időszakot. Ennél még fontosabb, hogy hosszútávon a váz-izomrendszert
érintő különböző káros következményei lehetnek. Ilyenek a scoliosis, a vállak
aszimmetriája és az elálló scapula. Ezek kialakulásáért egyértelműen a thoracotomia
tehető felelőssé. Nem elhanyagolható emellett a műtét után élethossziglan, jól látható
helyen visszamaradó nagy heg sem.
Amíg az is kérdés volt, hogy a betegek túlélik-e a beavatkozást, illetve, hogy
milyen maradványtünetekkel gyógyulnak, addig ezen szempontok háttérbe szorultak.
Ahogy a mortalitási adatok és a műtéti eredmények rohamosan javultak, egyre inkább
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előtérbe került az is, hogy a műtéti eredménynek milyen ára van. Már figyelni kezdtek
arra is, hogy a műtét milyen megterhelést jelent, milyen maradandó következményei
vannak a beavatkozásnak. Ezek a következmények koruknál fogva hatványozottan
érintik az újszülött- vagy gyermekkorukban műtéten áteső betegeket.
Fenti okok miatt kezdték el kidolgozni az ún. izomkímélő thoracotomiákat, majd
a thoracoscopos műtéti megoldásokat. Ezek lényegesen kisebb megterhelést jelentenek
a beteg számára és főleg a thoracoscopia látható nyomot (heget) is alig hagy vissza. A
módszer terjedésével lényegében az összes mellkassebészeti műtét thoracoscopos
végzéséről beszámoltak.
Klinikánkon 1999. februárban történt az első hónalji redőmetszés útján végzett
thoracotomia. Az első műtéteket követően láttuk, hogy ezzel a módszerrel a
hagyományos postero-lateralis thoracotomiához hasonlóan jó feltárás biztosítható.
Egyre inkább szélesítettük a hónalji redőmetszés indikációját, mind a betegek korát,
mind a kórképeket illetően.
1998. júliusban végeztük az első thoracoscopos beavatkozást. Az első
thoracoscopiát az eszközök hiánya miatt cystoscoppal végeztük egy újszülöttön, akibe
beszakadt a ptx miatt bevezetett mellkasi drain. A megfelelő eszközök hiányában is a
thoracoscopia mellett döntöttünk, mert aránytalanul nagy és fölösleges megterhelést
jelentett volna bármilyen thoracotomia végzése. Később a megfelelő eszközök
beszerzésével és gyakorlatunk gyarapodásával lehetőségünk nyílt egyre több
beavatkozást végezni alacsony konverziós aránnyal.
Ma már az összes intrathoracalis műtétnek közel háromnegyed részét valamelyik
kevésbé megterhelő, minimálisan invazív módszerrel operáljuk klinikánkon.
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5.2. Mellkasdeformitások
A mellkasdeformitások közül a pectus excavatum és a pectus carinatum a
leggyakoribb. Etiológiájuk mind a mai napig nem tisztázott. Mindkét deformitás típus
sokkal gyakrabban fordul elő fiúkban, mint lányokban (4 : 1). A tölcsérmellkas az
esetek többségében már az első életévben észlelhető. Ezekben az esetekben is a
deformitás gyakran súlyosbodik a serdülőkori gyors hossznövekedés időszakában. Ezzel
szemben a tyúkmell az esetek felében csak a 10. életévet követően észlelhető.
A tölcsérmellkast a szegycsont és a hozzá csatlakozó bordák besüppedése
jellemzi. A deformitás különböző súlyosságú lehet, a szegycsont és a gerincoszlop akár
össze is érhet. Az esetek nagyobb részében a deformitás szimmetrikus, de sokszor látjuk
azt is, hogy a sternum rotációja következtében a deformitás aszimmetrikus. A rotáció
során az esetek többségében a szegycsont elülső felszínével jobbra fordul. Ennek
megfelelően ilyenkor a jobb mellkasfél laposabb. A sternum rotációjának megfelelően
általában a laposabb oldalon a bordaív is besüppedt.
A tyúkmell esetében a szegycsont a bordaporcok túlnövekedése eredményeként
elődomborodik. Különböző altípusai vannak a deformitás legmagasabb pontja szerint. A
chondrogladiolaris forma a leggyakoribb a sternum testének és az alsó bordáknak a
szimmetrikus vagy aszimmetrikus elődomborodásával. A manubrium és a felső bordák
emelkednek elő a chondromanubrialis formában, amely sokkal ritkább, általában
szimmetrikus. Ezekben az esetekben a sternum manubriuma alatt éles megtöretés
észlelhető és a sternum teste besüppedt.
Mind a mai napig nem tisztázott, hogy milyen pathophysiologiai hatása van a
különböző mellkasdeformitásoknak. Az esetek döntő többségében, a pectus excavatum
legsúlyosabb eseteitől eltekintve a deformitásnak nincs számottevő cardiopulmonalis
hatása. Mindazonáltal mind a pectus excavatum, mind a pectus carinatum súlyos
pszichés zavarokhoz vezethet, főleg serdülőkorban.
Fentiek miatt a műtéti indikáció nem egyértelmű a mellkasdeformitások
esetében.
Hagyományosan a Ravitch-műtétet vagy annak módosított változatát használták
a mellkasdeformitások korrekciójára. A műtét fő lépései lényegében azonosak pectus
excavatum és pectus carinatum esetében. Ezek az elülső mellkasfali bőrmetszés, a
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pectoralis izomzat mobilizálása, a deformált bordaporcok kétoldali subperichondralis
resectioja, a sternum haránt osteotomiája és a mellkasfal rögzítése annak korrigált
helyzetében. Ez a műtét jó eredményt ad, de hosszú, megterhelő, és jelentős
vérveszteséggel jár. Ezen túlmenően a hagyományos thoracoplasticáknak olyan
hosszútávú következményei lehetnek, mint a mellkas felső részének túlnövekedése, a
mellkas

alsó

részének

növekedésben

való

elmaradása

vagy

a

mellkas

tágulékonyságának (complience) romlása .
Pectus excavatum miatt végzett thoracoplasticát követően alacsonyabb
légzésfunkciós értékeket találtak az elülső mellkasfal hegesedésének és rigiditásának
következtében. Ezen túlmenően, súlyos esetben, ha a thoracoplasticát túl korai
gyermekkorban végezték, akár szerzett chondrodystrophia is kialakult a bordák
növekedési zónájának károsodása miatt.
Pectus carinatum miatt végzett hagyományos thoracoplasticákat vizsgáló
hasonló tanulmányokat nem végeztek, valószínűleg a pectus carinatum miatt műtéten
átesett betegek lényegesen kisebb száma miatt. Mindazonáltal a műtétek fő lépéseinek
azonossága miatt a Ravitch-műtétnek a mellkasfal mechanikájára kifejtett hosszútávú
hatása azonos kell, hogy legyen a két deformitás esetében.
A fenti okok miatt csak a legsúlyosabb mellkasdeformitások kerültek régebben
műtétre és a műtétet sokan csak a növekedés befejeződése utáni időszakban végezték el.
Pectus excavatum esetén a műtéti indikáció felállításához, a deformitás súlyosságának
objektivizálásához különböző indexeket dolgoztak ki, melyek közül legelterjedtebb az
ún. Pectus Index, mely a mellkas haránt- (bordák közti) és sagittalis átmérőjének
(szegycsont – gerinc távolság) hányadosa. Ez CT alapján számítható pontosan, viszont
ennek jelentős sugárterhelése van. Ennek hiányában a PI jó közelítéssel számítható 2
irányú mellkas felvétel alapján. Műtéti indikációt jelentő súlyos tölcsérmellkasról akkor
beszélhetünk, ha a PI nagyobb, mint 3,25.
A thoracoplasticákat követően kialakuló súlyos hosszútávú következmények
elkerülésére, mind a pectus excavatum, mind a pectus carinatum kezelésére kidolgoztak
konzervatív módszereket.
A pectus excavatum kezelésére Klobe (Schier és mtsai 2005) vákuum-harangot
fejlesztett ki. Betegeiknél a harang alatt egy kézi pumpával, ami hasonló a
hagyományos vérnyomásmérő pumpájához, hozták létre a vákuumot (a légköri nyomás
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15 %-áig). Az eszköz rendszeres használata esetén biztató kezdeti eredményekről
számoltak be. Klinikánkon több mint 25 beteg nem túl súlyos deformitása esetében
próbáltuk ki a vákuum-pumpát. Rendszeres használata esetén a betegek jelentős
részénél kezdetben a deformitás csökkenését észleltük, de csak 1-2 betegnél értük el a
deformitás csaknem teljes korrekcióját. A többi betegnél még egy éven túli napi 6-7 órai
használat után is csak részleges korrekciót sikerült elérni.
A pectus carinatum nem műtétes kezelésére kompressziós fűzőket fejlesztettek
ki.

A

mellkasfalnak

ezen

betegek

többségében

észlelhető

rugalmassága,

„képlékenysége” teszi a módszert érthetővé, különösen a deformitás chondrogladiolaris
formájában. Egan és Frey jó eredményekről számolt be, de a fűző napi 14-16 órán
keresztül való viselése a betegek hosszútávú elkötelezett együttműködését teszi
szükségessé. (Egan és mtsai 2000, Frey és mtsai 2006) Néhány pectus carinatumos
betegünknél próbálkoztunk kompressziós fűző használatával, de nem tapasztaltunk
hasonló jó eredményt. Ennek hátterében valószínűleg az állt, hogy betegeink nem
viselték annyit a fűzőt, amennyire szükség lett volna.
2000 május 17-én végeztem az első MIRPE műtétet Magyarországon. Az első
néhány sikeresen végzett műtétet követően az egész ország területéről sok beteget
irányítottak klinikánkra különböző mellkasdeformitásokkal. A szimmetrikus, széles,
műtétet igénylő pectus excavatumok esetében a Nuss által kidolgozott minimálisan
invazív műtét csaknem tökéletes megoldást nyújtott.
Az eredeti lemez helyett a Sanatmetal Kft-vel Magyarországon könnyebben
elérhető T-lemezt fejlesztettem ki a műtéthez.
Elvi megfontolásból az első műtéttől kezdve néhány ponton eltértünk az eredeti
Nuss-műtéttől. A beavatkozás biztonságának a növelésére, a szív és a tüdő sérülésének
elkerülésére kétoldali thoracoscopiát alkalmaztunk és a bevezető műszert balról
vezettük be. Súlyos deformitások esetén, ahol a szegycsont és a gerinc közti távolság
nagyon kicsi volt és így a mellkasfal és a szív szorosabban és szélesebben feküdt össze,
szintén a biztonság növelése érdekében a szegycsontot a processus xyphoideus mellett
bevezetett csonthoroggal emeltük meg.
Fenti módszerekkel sikerült a sérülésveszélyt minimálisra csökkentenünk. Az
elvégzett 414 műtét, köztük 11 korábban nyílt thoracoplasticán átesett betegnél végzett
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reoperatio során szívsérülést nem okoztunk. Ptx 3 esetben alakult ki (0,7 %), közülük az
egyik esetben reoperatio során.
A MIRPE műtét során használt lemez középső, sternum mögé kerülő részének
nyereg-alakúra

modellálásával

tapasztalatunk

alapján

a

műtét

leggyakoribb

szövődménye, a lemez kimozdulása nagy biztonsággal megelőzhető. Szemben az
irodalomban közölt, gyakran 10% körüli előfordulással utolsó 338 betegünk közül,
akiknek

lemezét

nyereg-alakúan

modelláltuk

egyetlen

betegnél

észleltünk

lemezkimozdulást (0,3 %).
Később tapasztalataink gyarapodásával tovább módosítottuk az eljárást, hogy a
súlyos, aszimmetrikus deformitásokat is minimálisan invazív módszerrel tudjuk
korrigálni. Egyre többször helyeztünk be két lemezt, ami önmagában is jobban
korrigálja az aszimmetriát, hiszen ebben az esetben két lemez fejt ki korrekciós hatást a
szegycsontra és kényszeríti azt a szimmetrikusan modellált lemez alakjának követésére.
Azokban az esetekben, ahol a sternum rotációja mellett az egyik bordaív is mélyen
besüppedt aszimmetrikusan modellált és bevezetett lemezt alkalmaztunk. Ez a lemez a
normális helyzetben lévő bordaív oldalán végig kívül támaszkodott a bordákon, az
epigastrium területén a besüppedt bordaív alá vezettük és 2 bordaközzel lateralisabban
ismét kivezettük azt a mellkasfal külső felszínére. A lemez kiemelte a besüppedt
bordaívet és a szegycsontot is normális pozíció felé kényszerítette.
A Nuss-műtét másik korlátja, hogy nem lehet vele az olyan deformitásokat
korrigálni, ahol a sternumon a manubrium alatt éles megtöretés van. Ezekben az
esetekben

a

manubrium

többnyire

inkább

előemelkedik

(pectus

carinatum

chondromanubrialis formája) és a sternum caudalis része besüppedt. Ezekben az
esetekben a sternum corpusának lemezzel való megemelése előtt kis haránt bőrmetszés
útján haránt sternotomiát végeztünk a sternum angulusa alatt úgy, hogy az elülső
corticalisból 1 – 1,5 cm-es sávot kivéstünk, majd a sternotomiát zártuk. Így ezekben az
esetekben is úgy korrigáltuk a deformitást, hogy a bordákat érintetlenül hagytuk.
Több mint 200 MIRPE műtét tapasztalatával 2005 júniusában végeztük pectus
carinatumos beteg esetében az első minimálisan invazív korrekciót.
A műtét kidolgozásánál két forrásom volt. Abramson módszere volt az egyetlen
közölt minimálisan invazív módszer pectus carinatum korrekciójára. A másik forrás
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Hock András módszere volt, aki a Magyar Gyermeksebész Társaság Tudományos
Ülésén számolt be eredményeiről 2004-ben.
Elméleti megfontolásból úgy gondoltam, hogy Abramson módszere nem ideális
megoldás. A lemez végig a mellkasfalon kívül helyezkedik el és az egyetlen rögzítése a
végein bordákhoz dróttal való öltése. Úgy gondoltam, hogy kifejezett, aszimmetrikus
esetekben ez nem biztosít megfelelő stabilitást és korrekciót. Úgy gondoltam, hogy a
lemezt át kell vezetnünk a mellkasfalon is.
Hock megoldása ebből a szempontból jó és az eredményei is meggyőzőek
voltak. Az ő módszerének az a hátránya, hogy a lemezt nehéz eltávolítani, mert végei a
mellüregben helyezkednek el.
Ezért dolgoztam ki módszerünket. A mellkasfalat mintegy felfűzzük a modellált
lemezre, amely így a megfelelő helyzetbe kényszeríti a mellkasfalat. A lemez négy
helyen lép át a mellkasfalon, ami nagy stabilitást biztosít. Mivel manuális ellenőrzéssel
helyezzük be a lemezt – ellenőrizve az esetleges összenövéseket, és bevezetve a lemez
végét bal oldalon parasternalisan a mellüregbe – a súlyos szövődmények, mint a szívvagy tüdősérülés megelőzhetőek.
A módszerrel a súlyos, aszimmetrikus deformitások esetén is jó eredményeket
értünk el.
A Nuss-féle minimálisan invazív pectus excavatum korrekció módosításaival és
a pectus carinatum minimálisan invazív korrekciójának kidolgozásával elértük, hogy
lényegében az összes tölcsérmellkas és tyúkmellkas miatt műtétre szoruló gyermek
számára minimálisan invazív műtéti megoldás áll rendelkezésünkre.
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6. Következtetések
6.1. A hónalji redőmetszés Bianchi eredeti közleményében leírt indikációknál
szélesebb körben és szélesebb korcsoportban is biztonsággal alkalmazható.
- A hónalji redőmetszés útján végzett oesophagus atresia miatti műtétek eredményei
nem különböznek a postero-lateralis thoracotomia útján végzett műtéttel elért
eredményektől.
- Extrém kis súlyú koraszülöttek kivételével a hónalji redőmetszés a ductus arteriosus
persistens ligaturájához is megfelelő feltárást biztosít.
6.2. A thoracoscopia gyermekkorban is biztonsággal, alacsony konverziós aránnyal
végezhető.
- Hosszú QT szindróma konzervatív kezelésre refrakter eseteiben a thoracoscopos
sympathectomia akár csecsemőkorban is biztonsággal végezhető.
- Hyperhidrosis miatt végzett sympathectomia esetében klipek alkalmazásával
ugyanolyan eredmény érhető el, mint a ganglionok kiirtásával, roncsolásával. Megfelelő
gondossággal végzett műtét esetén a műtét szövődményeként kialakuló Horner-triász
elkerülhető. A thoracoscopos sympathectomia mindkét oldalon elvégezhető egy
ülésben, ez nem növeli a műtét kockázatát.
6.3. A pectus excavatum kezelésére a Nuss által kifejlesztett MIRPE jól alkalmazható.
- A műtét során jól alkalmazható a Sanatmetal Kft-vel közösen kifejlesztett T-lemez.
- A műtét néhány módosításával (thoracoscopia alkalmazása, műszer balról való
bevezetése, sternum megemelése) a módszer biztonsága jelentősen növelhető, a súlyos
szövődmények előfordulása minimalizálható.
- A lemez nyereg alakú meghajlításával a lemez kimozdulása megelőzhető.
- Egyéb módosításokkal (2 vagy akár 3 lemez behelyezése, bordaív alá aszimmetrikusan
bevezetett lemez) a műtéttel az aszimmetrikus deformitások esetén is lehetőség van
megfelelő korrekcióra.
- Haránt sternotomiával kiegészítve a szegycsont éles megtöretésével társuló
deformitások is korrigálhatóak.
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6.4. Pectus carinatum kezelésére sikeresen alkalmazható az általunk kifejlesztett
minimálisan invazív műtéti eljárás. Ez igaz mind a szimmetrikus-, mind az
aszimmetrikus deformitásokra.
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7. Összefoglalás
Az újszülött- és gyermekkori intrathoracalis kórképek kevés kivételtől eltekintve
benignus kórképek, melyek évtizedek óta minimális mortalitással, kitűnő hosszútávú
kilátásokkal, életminőséggel operálhatóak.
Az ún. standard postero-lateralis thoracotomia nagyon jó, széles feltárás a
mellkasműtétekhez, azonban önmagában jelentős megterhelést jelent, és hosszútávon a
váz-izomrendszert érintő káros következményei lehetnek. A scoliosis, a vállak
aszimmetriája és az elálló scapula kialakulásáért egyértelműen a thoracotomia tehető
felelőssé. Nem elhanyagolható a visszamaradó nagy heg sem.
Ezek kiküszöbölésére különböző izomkímélő thoracotomiákat és thoracoscopos
műtéti megoldásokat dolgoztak ki.
A minimálisan invazív technikák bevezetését követően szerzett tapasztalataink
alapján a hónalji redőmetszés Bianchi eredeti közleményében leírt indikációknál
szélesebb körben és szélesebb korcsoportban is biztonsággal alkalmazható. A
thoracoscopia gyermekkorban is biztonsággal, alacsony konverziós aránnyal végezhető.
Ma már az összes intrathoracalis műtétnek közel háromnegyed részét valamelyik
kevésbé megterhelő, minimálisan invazív módszerrel operáljuk klinikánkon.
Hagyományosan a Ravitch-műtétet vagy annak módosított változatát használták
a mellkasdeformitások korrekciójára. A hagyományos thoracoplasticának olyan
hosszútávú következményei lehetnek, mint a mellkas felső részének túlnövekedése, a
mellkas

alsó

részének

növekedésben

való

elmaradása

vagy

a

mellkas

tágulékonyságának (complience) romlása.
A Nuss-féle minimálisan invazív pectus excavatum korrekció magyarországi
bevezetését követően a technika módosításaival és a pectus carinatum minimálisan
invazív

korrekciójának

kidolgozásával

elértük,

hogy

lényegében

az

összes

tölcsérmellkas és tyúkmellkas miatt műtétre szoruló gyermek számára minimálisan
invazív műtéti megoldás áll rendelkezésünkre.
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8. Summary

Intrathoracic diseases of the newborns and children are benign in the vast
majority of cases. They have been operated with minimal mortality, excellent long-term
outcome and quality of life for decades.
The so called standard postero-lateral thoracotomy provides very good, wide
exposure for thoracic surgery, but it means great load for the patient itself and carries
the risk of potential harmful long-term sequelae. Scoliosis, asymmetry of the shoulders
and winged scapula are obvious consequences of thoracotomy. We can’t forget the
everlasting large scar either.
Different muscle-sparing thoracotomies and thoracoscopic techniques have been
developed for preventing these problems.
We think – based on our experience, gathered following the intorduction of
minimally invasive techniques – axillary skin crease incision can be used safely in more
indications and in wider age-group than it is published by Bianchi. Thoracoscopy can be
used safely with low conversion rate in childhood too.
Recently ¾ of all intrathoracic operations are performed using minimally
invasive methods in our department.

Ravitch-operation or its modified version was used for correction of thoracic
deformities traditionally. Traditional thoracoplasty may have long-term consequences,
like upper thoracic over-growth, thoracic chondrodystrophy or the poor compliance of
the chest.
We introduced and modified the minimally invasive repair of pectus excavatum
invented by Nuss and developed a minimally invasive method for correcting pectus
carinatum. We achieved the goal, providing minimally invasive surgical method for all
children with pectus excavatum or carinatum, necessitating surgical correction.
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Köszönetnyilvánítás
Sokaknak vagyok hálás és mondok köszönetet, mert segítettek, támogattak
eddigi munkám során. Egy ilyen munka, főleg a klinikai kutatás egész csapat orvos és
szakember együttműködését feltételezi.
Örök hálám illeti főnökömet, Verebély Tibor professzort, aki immár több mint
20 éve tanítóm, pártfogóm. Medikus koromtól támogatta kezdeti lépéseimet. Példát
mutatott nekem a szakma iránti odaadásból, alázatból. Amellett, hogy megtanította,
hogy orvosi tevékenységünk minden esetben a beteg gyermek mihamarabbi és
legtökéletesebb

gyógyulását kell szolgálja, orvosi pályám során a legelső

próbálkozásoktól kezdve nyitott volt kezdeményezéseim iránt, azokat a tapasztalatából
eredő, indokolt fenntartások mellett mindig támogatta. További pályám során is mindig
példa lesz orvosi tevékenysége, mind a műtőben, mind azon kívül.
Köszönöm minden munkatársamnak, természetesen elsősorban gyermeksebész
kollégáimnak elképzeléseimhez való pozitív hozzáállásukat, segítőkészségüket, a
felmerülő problémák és nehézségek megoldásában való aktív részvételüket. Kiss Imre,
Vörös Péter és Antal Zsuzsa segítettek emellett, hogy a mindennapi munka, betegellátás
mellett végezhettem el tudományos munkámat. Rajtuk kívül az altatóorvosoknak
(Németh Évának, Ricz Zsuzsának, Szolnoki Nikolettnek, Szentirmai Csabának és a
rövidebb időt nálunk töltő kollégáknak), a műtő egész személyzetének (műtősnőknek,
aneszteziológus asszisztenseknek és műtősfiúknak) és a sebészeti osztály minden
nővérének hálás vagyok, hogy mindvégig türelmesek voltak és az esetleges nehézségek
esetén sem gondolták feleslegesnek és indokolatlannak a bevezetett „újításokat”.
Köszönöm gyógytornászunk, Persina Márta munkáját, aki nélkül mellkasdeformitásos
betegeink felépülése nem lett volna ilyen zökkenőmentes.
Köszönöm a klinika egykori és jelenlegi dolgozóinak, hogy egy-egy új eljárás
bevezetésekor aktív társként segítették munkámat. Munkájuk meghatározó volt
eredményeink elérésében. Gyümölcsöző együttműködést sikerült kialakítani a
gyermektüdőgyógyász kollégákkal, Kelemen Józseffel, Kovács Lajossal és Póder
Györggyel és asszisztenseikkel, akik a mellkasdeformitásos betegek kivizsgálásában, az
empyemás betegek kezelésében működtek együtt velem. Az intenzív és az újszülött
intenzív osztály dolgozói Szolnoki Judit, Szentirmai Csaba és Tóth-Heyn Péter illetve
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Machay Tamás, Szabó Miklós és Brandt Ferenc vezetésével készítették elő intenzív
ellátást igénylő betegeinket, hogy a lehető legjobb állapotban kerüljenek a műtétre és a
műtétet követően szükséges ellátást biztosították számukra, ami a megfelelő műtét
mellett záloga volt felépülésüknek. Munkámban nagy segítséget jelentett radiológus
kollégáim, Kis Éva, Várkonyi Ildikó és Nyitrai Anna munkája, akik a műtétek előtti és
utáni képalkotó vizsgálatokat végezték, értékelték. Hálás vagyok a Sanatmetal Kft
fejlesztőmérnökének, Smuczer Tibornak, aki szakértelmét adta a mellkasdeformitások
korrekciójánál alkalmazott T-lemez kifejlesztéséhez. Köszönet illeti Hock Andrást, aki
Pécsen dolgozva megtette a kezdeti lépéseket a pectus carinatum minimálisan invazív
műtéti megoldásának kidolgozásában. Farkas Andrással, Kiss Ákossal és Sárközy
Sándorral önzetlen együttmükődést alakítottunk ki, melynek keretében minden
tapasztalatunkat megosztottuk egymással, melyet a pectus excavatumos betegeken
végzett műtétek során szereztünk.
Végül, de nem utolsósorban köszönöm Tulassay Tivadar professzornak, hogy a
klinikán olyan alkotó, fogékony légkört teremtett, amely nem csak lehetővé teszi, de
serkenti is az itt folyó munkát, újabb és talán jobb megoldások bevezetésére ösztönzött
engem is.
Köszönöm családomnak, hogy munkámban végig mellettem álltak.
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