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Tisztelt Kollégák!  
Kedves Barátaim!

Kissé rendhagyó nyarat hagytunk magunk mögött ez évben. Nem a hosszú júli-
usi, majd augusztusi forróság okán - hiszen mikor legyen kánikula, ha nem ekkoron 
- hanem a Társaság rendkívüli teendői miatt. 2011-ben a tagság vezetőséget válasz-
tott, és az öttagú vezetőség tagja lett Szabad Gábor – a szegedi Bőrklinika kiválósá-
ga –, akit ez év januárjában Etiópiában meggyilkoltak. A szigorú társasági törvények 
előírják, hogy ilyen esetben a tagság közgyűlésen vagy alapszabályt módosít – és a ve-
zetőség létszámát 4 főben állapítja meg, vagy az elhunyt helyett másik személyt vá-
laszt – fél éven belül! Tehát közgyűlést tartottunk május 31-én – ahogy ezt a május 
első napjaiban megjelent újságunkban és a honlapunkon meghirdettük. A jelenlévő ta-
gok új személyt választottak – egyhangúlag - a vezetőségbe, Farkas Péter főorvos sze-
mélyében, aki egyébként az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet szeptikus sebésze-
ti osztályának a vezetője, évek óta lelkes, aktív tagja társaságunknak. A szokásos éves 
elnöki és pénzügyi beszámolók is elhangzottak, de ezeket a Kongresszus első napján 
szélesebb hallgatóság körében – szokás szerint – megismételjük. Ügyvédnőnk termé-
szetesen benyújtotta a bíróság felé a szükséges dokumentációkat, így társaságunk lé-
tét nem fenyegeti veszély.

2011.szeptemberében kérte fel a NEFMI a Magyar Sebésztársaságot a krónikus se-
bek kezelése irányelveinek kidolgozására. A társaság elnöke Oláh Attila professzor úr, 
társaságunkat és a SEBINKO Szövetséget bízta meg ennek kidolgozásával. A felada-
tot elvégeztük - melynek dandárját Salczerné dr. Hok Mária vállalta magára-, majd 
bemutattuk a bőrgyógyászati, traumatológiai, ortopédiai, plasztikai sebészeti kollégiu-
mok vezetőinek, és természetesen „megbízónknak” az MST vezérkarának, majd azok 
egyetértését követően még a múlt év végén átadtuk a „megrendelő” NEFMI főosztály-
vezetőjének. Tavaszi újságunkban ez az anyag némi rövidítéssel olvasható volt. Mind 
a NEFMI, mind az irányelveket –hivatalból – behatóan tanulmányozó GYEMSZI 
az anyagot megvizsgálta - utóbbi intézmény munkatársaival a nyár elején találkoz-
tunk is - és némi módosítást, rendszerezési változtatást javasoltak. Ez ügyben további 
konzultációk kezdődtek, és egy ad hoc bizottság – Dr. Hunyadi, Dr. Kemény és Dr. 
Daróczy professzorok vezetésével kívánja az irányelvek mindenki által elfogadható, 
összefésült változatát letenni a Minisztérium asztalára az év végéig.

XV. Kongresszusunkra készült lapunk - szokásainkhoz híven - tartalmazza a 
Kongresszus programját, és az előadás összefoglalókat. Legyen szabad felhívni a fi-
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gyelmet két szakmailag igen értékes publikációra is. Juhász tanár úr munkatársaival 

a Debreceni Bőrklinika égési osztályának vezetőjeként az első és a másodfokú – mű-

tétet nem igénylő – égések kezelésére javasolja a Curiosa gélt. Hatvan sérült esetét 

analizálja. Egy éve lapunk hasábjain Rozsos dr. a krónikus sebek sikeres Curiosa te-

rápiájáról számolt be. Úgy tűnik, hogy a Richter Gedeon Rt. terméke sikeresen al-

kalmazható ezekben az esetekben. Érdekes munkát olvashatnak Rédling doktornő és 

Daróczy professzor asszony tollából. Megdőlni látszik az a hiedelem, hogy a diabéte-

szes, lábszárfekélyes betegek nem részesülhetnek kompressziós kezelésben a cukorbe-

tegség érszövődményei miatt. A cikkből kiderül, hogy a módosított kompresszió ige-

nis lehetséges ezekben az esetekben is.

A EWMA májusi, bécsi Kongresszusáról – melynek szerencsés meghívott vendé-

ge voltam – magam számolok be hasábjainkon. A  nyomási fekélyek kezelésére szako-

sodott tanácsadó panel (EPUAP) idei találkozójáról szóló referendum - melynek éves 

kongresszusairól mindig beszámolunk - ezúttal elmarad, mert az Egyesült Királyság-

ban megrendezésre kerülő meeting szeptember végén, lapzártánk után lesz.

A Magyar Orvostörténelmi Társaság és társaságunk két illusztris tagja, Vértes és 

Horváth főorvos urak – alapítónk – Baksa József emlékére írtak egy visszaemlékezést 

a XIX. században tevékenykedett, és méltatlanul elfeledett Puky Ákosról, a sebkezelés 

magántanáráról. Nevezett igen sokat tett Lister – az antisepsis atyja – tanainak nép-

szerűsítéséért hazánkban, az 1800-as évek utolsó negyedében. A történeti érdekessé-

gű munkát néhány korabeli képpel kívántuk még színesebbé tenni.

 XV. Kongresszusunk szellemisége - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - 

változatlan. Nyitottak vagyunk minden újra, minden értékes gondolatra, mely elő-

reviszi a sebkezelés ügyét. A múlt emlékei, a jelen lehetőségei és a jövő tervei is kap-

janak hangot az előadásokban. A vezetőség mindnyájukat szeretettel várja az októberi 

találkozónkon. 

2012. augusztus hó                                                                    dr. Sugár István
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Nehezen gyógyuló sebekre 

Fô komponense a cink-hialuronát elôsegíti a sebgyógyulásban nélkü-
lözhetetlen fehérjék mûködését, megakadályozza a seb elfertô zô dését.

Így könnyebben kezelhetô:
✓ a lábszárfekély
✓ a talpi fekély
✓ a felfekvés
✓ az égési és mûtéti sebek
✓ és a nehezen gyógyuló sebek
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1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +361-505-7032 drugsafety@richter.hu 

A Curiosa® sebkezelô gél egészségpénztári kártyával is vásárolható orvostechnikai eszköz.
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Részleges mélységű 
– másodfokú – égési sérülések kezelése 

Curiosa géllel  
Klinikai vizsgálatok tanulságai

Dr. JuháSz IStván, Dr. Péter zoltán, Dr. erDeI Irén
Debreceni egyetem, OrvOs-egészségtuDOmányi centrum bőrklinika, Debrecen

A kültakaró égése okozhat egyszerű, könnyen gyógyuló sérülést, vagy akár az egész 
szervezet működését befolyásoló, életveszélyes kórképet. Az égési sérülés súlyosságát 
alapvetően az égés mélysége és az égés kiterjedése határozza meg (1). Az égés kelet-
kezésének mechanizmusa nagyban meghatározza a várható kimenetelt: vízzel törté-
nő forrázás, rövid behatású lángégés, pl. ívfény általában kevésbé mély, míg kontak-
tégéssel járó ruhatűz, elektromos áramütés várhatóan igen mély sérüléseket okoz. A 
bőr teljes vastagságára, sőt akár az alatta levő szövetekre terjedő teljes mélységű (III. 
fokú) égések mielőbbi műtéti ellátást igényelnek, célszerű ezeket a sérülteket ideigle-
nes sebfedéssel ellátva mielőbb a végleges ellátás helyére juttatni. Ugyanez vonatko-
zik az összefüggő nagy területeket érintő mély részleges mélységű (mély II. fokú, II/
B vagy II/2. fokú) égésekre is. 

A hámot érintő felszínes (I. fokú) égések és az irha felületes, ún. papillaris rétegé-
ig hatoló, felületes részleges mélységű (felületes II. fokú, II/A vagy II/1. fokú) égések 
esetén azonban teljes értékű, hegesedés nélküli gyógyulás várható műtéti beavatko-
zás nélkül is. Az alkalmazott helyi kezelés megfelelő kiválasztása azonban rendkívül 
fontos, mivel az égési sérülések konverzióra, elmélyülésre hajlamosak. A sebkezelésre 
használt anyagokkal szembeni elsőfokú követelmény, hogy nedves környezetet biz-
tosítva az irharéteg regenerációját, újjáépülését segítsék, valamint ne gátolják az épen 
maradt hámsejtek, sejtcsoportok osztódását, az epitelizáció folyamatát. Az égési seb ki-
váló táptalaj a kórokozó mikroorganizmusok számára, amelyek elszaporodása fontos 
faktora nem csak a seb elmélyülésének, hanem a későbbi szeptikus komplikációk ki-
alakulásának is. Az ideális sebkezelő anyag ezért erőteljes antimikróbás hatással is ren-
delkezik, így akadályozva meg a baktériumok elszaporodását, ugyanakkor a regene-
rációban résztvevő sejtekre kifejtett citosztatikus hatása nem jelentős. 

A cink-hyaluronát tartalmú gél, amely Curiosa® néven kerül forgalomba, nagy-
mértékben teljesíti az ideális sebkezelő anyaggal szembeni elvárásokat. Fő alkotórésze, 
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a hyaluronsav egy poliszaccharid típusú makromolekula, amely a szervezetben több-
funkciós biopolimerként van jelen. Az extracelluláris mátrix (ECM) része: testünk 
szövetei közt, a sejtek körül egy hyaluronsavat tartalmazó viszkoelasztikus folyadék 
található, amelynek fontos sajátossága az extrém nagy vízmegkötő képessége. A hya-
luronsav leggyakoribb előfordulási formája a nátriummal alkotott sója. A cink ionnal 
történő szubsztitúciónak köszönhetően erőteljes gyulladáscsökkentő és antimikrobi-
ális hatásra tesz szert, mely a sebgyógyulásban szubsztitúciós terápiára teszi alkalmas-
sá (2). A gyógyhatású vegyület megalkotása, karakterizálása és forgalomba hozatala a 
sebgyógyítás területén előbb oldat (Curiosin® cseppek) formájában történt a 90-es évek 
közepén, amit a gél forma rövidesen követett, de először csak acne vulgaris kezelésé-
re. Később 2004-ben az indikáció bővült, a gél forma előbb háztartási sérülések, majd 
néhány éve krónikus sebek kezelésére is bevezetésre került Magyarországon Curiosa® 
néven. Az alapanyagául szolgáló hyaluronsavat kakastaréjból vonják ki. A Curiosa® 
hivatalos megnevezése orvostechnikai eszköz és vénymentesen kapható. Számos or-
szágban (3, 4, 5) és idehaza is elterjedten használják mind akut sebekre (6), mind kró-
nikus sebek terápiájában (7, 8, 9). 

A cink-hyaluronát égések gyógykezelésében kifejtett korábban megfigyelt kedve-
ző hatásának dokumentálása céljából egy nyílt, prospektív, multicentrikus, beavatko-
zással nem járó, un. „pilot” vizsgálat indult 3 magyarországi égési osztály bevonásával.  
A vizsgálat 67561/HU kódszámmal 2007. december 17. – 2009. november 25. között 
zajlott Debrecenben a DEOEC Bőrklinika Égési és Bőrsebészeti Osztálya, Győrben 
a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Égésplasztikai osztálya, és Budapesten a Főv. 
Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet, Égési és plasz-
tikai sebészeti osztálya bevonásával. A pilot tanulmány célja olyan információk nye-
rése volt, amelyek alapján megbecsülhető a Curiosa® gél kezelés hatása felnőtt bete-
gek égési sebeinek gyógyulására.

Anyagok és módszerek

A vizsgálatba olyan járó- ill. fekvőbetegként kezelt felnőtt égési sérültek kerültek 
bevonásra, akiknek a felületes vagy mély másodfokú égése várhatóan nem igényelt 
műtéti beavatkozást. Összesen 60 fő, 47 debreceni, 7 budapesti és 6 győri önkéntesen 
bevont beteg adatai kerültek kiértékelésre. A vizsgálat fő célkitűzései az alábbiak voltak: 
a Curiosa® kezelés során a seb állapot változásának regisztrálása, a kezelés eredményes-
ségének a felmérése és a készítmény iránti compliance és a felhasználás biztonságossá-
gának megítélése. A kapott adatok alapján a cink-hyaluronat kezelés hatékonyságá-
nak megítélése a másodfokú égések gyógyulására.

Az alkalmazás módja a következő volt: a gélt naponta egyszer vékony rétegben 
kellett az égett területre felvinni, úgy, hogy adagolásakor a tubus vége ne érintkezzen 
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a sebbel. A sebeket nyitva (pl. arc, genitálék), vagy fedőkötéssel ellátva (törzs, végta-
gok) kezeltük. Fedés esetén a naponta cserélt kötszer allergénmentes, inaktív, a hámo-
sodásra nem ható (nem serkentő) mull lap volt, sz.e. további kötszer rétegként a sebbe 
nem ragadó, vazelinnel impregnált kenőcstüll alkalmazásával. A vizsgálat során kont-
roll, referencia terápia kijelölés nem történt. A sebkezelési periódus a teljes sebgyógyu-
lásig, de legfeljebb 3 hétig tartott. Klinikai tapasztalatok szerint a műtéti beavatkozást 
nem igénylő égések ezen időtartam alatt gyógyulnak. A betegeket a gyógyulás után is 
követtük a kozmetikai státusz, ill. az elért hegminőség ellenőrzése céljából a gyógyu-
lás utáni 1.,  3. ill. 6. hónapban. A betegek ebben az időszakban is használhatták a gélt, 
amely tényről az utánkövetés vizsgálati időpontjaiban beszámoltak. 

A gyógyulás valamennyi paraméterét (a sebterület, a sebalap, a sebkörnyék és a 
fájdalom paramétereit) a vizitek alkalmával felvettük. A gyűjtött adatok statisztikai 
módszerekkel kerültek kiértékelésre, az elemzés a SAS for Windows 8.2 programcso-
mag segítségével történt. A tanulmány eredményeinek kiértékelése során az égési se-
bek gyógyulásának jellemző időtartamait survival analízis segítségével vizsgáltuk. Áb-
rázoltuk a gyógyulási idők Kaplan-Meier görbéit. Vizsgáltuk az égési seb jellemzőinek 
változásait, a gél alkalmazhatóságát, a kezelés használhatóságának, tolerálhatóságának 
változásait, a kezelés utáni követési periódusban pedig elvégeztük az eredmény meg-
ítélését kozmetikai szempontból. Elemzésre került a vizsgáló és a beteg globális érté-
kelése a kezelésről, annak alkalmazhatóságáról, biztonságosságáról, tolerálhatóságáról 
és hatásosságáról. Analízis céljából regisztráltuk a nemkívánatos eseményeket és azok 
előfordulási arányát.

A szponzor kérésére egy második tanulmány is indult, amely során 2010-ben 
egyetlen centrumban, az ismertetett protokollal azonos terápiában 18 évnél fiatalabb 
égett gyermekek részesültek. A kiértékelés szempontjai is a felnőtteken végzett ta-
nulmányéval azonosak voltak.  

Eredmények 1: a multicentrikus, felnőtt égettek bevonásával végzett ta-
nulmány adatai. 

Az égési sérülések összegzése

A vizsgált felnőtt betegek közt az égési sérülés mechanizmusa változatos volt, csak-
nem minden jelentősebb égéshez vezető ok képviselve volt, a forrázás dominált. Az 
égési seb átlagos kiterjedése a testfelszín 3%-a volt. A 60 betegből 21 esetben az égés va-
lamelyik ízület fölötti bőrre is terjedt. A sérülés elhelyezkedése valamennyi testtájat 
érintette, 13 esetben több területet is érintett az égés. A felvételkor történt megítélés 
szerint a sérülések közül 47 felületes, 13 kevert mélységű volt. A vizsgálatok során az 
első két vizit standard időpontban történt. Mivel a tanulmány típusa és felépítése ezt 
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indokolta, a további vizsgálatok már nem standard, előre meghatározott időpontok-
ban történtek. A köztes vizitek időzítése az egyes betegek esetében változó időpontok-
ban történt. A záró vizitek időzítése a gyógyulás ütemétől függött, értelemszerűen itt 
is voltak szóródások. Ahhoz, hogy a hámosodás előrehaladását ki lehessen értékelni, 
egyszerű lineáris interpolációval kiszámoltuk a vizit közti napokra becsülhető értéke-
ket. Így megbecsülhetővé vált e paraméterek időbeli átlagos alakulása. 

A seb méretének naponkénti átlagos alakulása
A vizsgált égési sebek átlagosan 3,03 napig (medián 1 nap) váladékoztak, mely min-

den esetben kis mennyiségű volt. A sebek mérete átlagosan az 5. napra a kiindulási mé-
ret 50%-ára csökkent. A Curiosa®-val kezelt betegek átlagos gyógyulási ideje, amely 
alatt a sebterület 0-ra redukálódott, 10,5 nap volt (n = 56). Négy eset kivételével az 
összes beteg sebterülete a 21. napra 0-ra csökkent (1.a ábra). A négyből két esetben a 
megadott 21 nap helyett a 24. napon kerültek a betegek (gyógyultan) lezárásra.  

A további két érintett betegnél általános okok miatt műtét nem volt végezhető, a 
vizsgáló döntése értelmében azonban további Curiosa kezelésben részesültek. Az ő se-
beik 29 és 58 nap elteltével hámosodtak 100%-ban. Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy a 
betegek 93,3%-a gyógyult a vizsgálati időszak végéig.  Esetük a példa arra, hogy ami-
kor az ideális gyógykezelés nem kivitelezhető, az eredetileg szándékolt időn túl vég-
zett, meghosszabbított Curiosa® kezelés ilyen esetekben is az égési seb begyógyulását 
eredményezi.   

Égéshez társuló fájdalom 
A tanulmány során vizsgálták a betegek égés utáni spontán és a mozgási fájdalmát, 

melyet a betegek egy 1-10 –ig tartó skálán értékeltek. Valamilyen mértékű fájdalma 
két beteg kivételével minden betegnek volt. A fájdalom pontszámok nagyon gyorsan 
szignifikánsan csökkentek. A spontán fájdalomérzés átlagosan 5,5 napig tartott (me-
dián 4 nap, az interkvartilis range: 2-6,25 nap). A spontán fájdalom a 10 napot csak 5 
betegnél (8%) haladta meg. A mozgási fájdalomérzés átlagosan 6.35 napig tartott. 
Kilenc betegnél (15%) 10 napnál tovább tartó mozgási fájdalmat regisztráltunk.

Eredmények 
2: a gyermek égettek bevonásával végzett tanulmány adatai. 
A 15 bevont gyermek közül 2 esetben kontakt égés, 1 esetben láng, 12 esetben forrá-

zás volt a kiváltó ok. Az égési seb átlagos kiterjedése a testfelszín 4,7 %-a volt (1-20%). 
A vizsgált égési sebek átlagosan 1,4 napig váladékoztak, ez általában kis mennyiségű 
volt. A sebkörnyéki bőr egyik betegnél sem volt gyulladt. Senkinél sem tapasztaltunk 
a bőrt érintő infekciót. A sebek mérete átlagosan a 6,5. napra a kiindulási méret 50%-
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ára csökkent. A Curiosa®-val kezelt betegek átlagos gyógyulási ideje, amely alatt a seb-
terület 0-ra redukálódott, 10,9 nap volt (n=15). Az összes beteg sebterülete a 19. nap-
ra 0-ra csökkent (1. a, b ábra). A spontán fájdalomérzés átlagosan 8,1 napig, a mozgási 
fájdalomérzés 8,3 napig tartott, és 15 nap alatt mindenkinél megszűnt. 

Összefoglalás

Mind a betegek, mind a szakszemélyzet jónak, vagy kiválónak ítélte a Curiosa® 
hűsítő, bőrnyugtató hatását. A nyitott sebkezelés alkalmával az égések konzervatív 
kezelésében legelterjedtebben használt ezüst-szulfadiazin használata során zsíros, kel-
lemetlen, nehezen tolerálható erősen váladékozó, szennyező réteg keletkezik. A Cu-
riosa® kezelésben résztvevők nem számoltak be hasonló kellemetlen tünetről, ellen-

1. ábra
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kezőleg; a szert a betegek jól tolerálták, problémamentes volt a compliance. A kezelés 
egyik nagy előnye éppen ez, a keletkező, jól viselhető, membránszerű, finoman elasz-
tikus réteg inkább védi a kezelt bőrfelszínt, és a gyógyulás során spontán távozik, le-
hámlik. Nyilvánvalóan a kedvező lefolyás, a beteg és a személyzet által a sebgyógyu-
lás során egyaránt észlelt hatékonyság alapján ítélték meg a Curiosa® felhasználásának 
problémamentességét. 

A részleges mélységű (II. fokú) hólyagos égések kezelése során a nagy/feszülő hó-
lyagok falának eltávolítása, apróbb hólyagok esetleges meghagyása javasolt (10). Az el-

2. ábra

3. ábra
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távolítás fő oka a hólyag alatti pangó váladék elfertőződésétől tartva, az infekció pre-
venciója. A tanulmány során a sebszélek fertőződésére utaló jeleket mindössze 2 esetben 
észleltük, mely a Curiosa® gél erőteljes antiszeptikus hatásának bizonyítéka. A hólyag-
fal eltávolítása, az égett felszín lenyúzása nagyban elősegíti a sebalap beszáradását, a még 
életképes hámsejtek elhalását. A hámosodás azokban az esetekben volt a leggyorsabb, 
ahol a hólyagfal maradvány védőrétegként a seben maradt. Emiatt részleges mélysé-
gű égéseknél (felületes, IIA = II/1 és vegyes, IIA-IIB azaz II/1-II/2 égések!) az égett 
seb rutinszerű lenyúzása helyett csak az eleve fertőzött, vagy a ritkán a kezelés során 
fertőzötté váló hólyagok eltávolítását javasoljuk. Alap esetben a hólyagok detenzioná-
lása és meghagyása a Curiosa® kezelés során a gyógyulást segíti. 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a cink-hyaluronat tartalmú, Curiosa® gél 
mind felnőtteknél, mind gyermekeknél alkalmas könnyebb égési sérülések hatékony 
kezelésére. A géllel a felszínes (elsőfokú), valamint a részleges mélységű (másodfokú, 
azon belül a felületes és a kevert részleges mélységű) égések kezelését javasoljuk. Hasz-
nálata a tisztán mély másodfokú égések esetén csak ideiglenesen javasolt, ezek az égé-
sek – a teljes mélységű (harmadfokú) égésekkel együtt – műtéti ellátást igényelnek. 
(Könnyebb égési sérültek esetén a másodfokban égett felület a teljes testfel-
szín maximum 15%-a, gyermekeknél maximum 10%-a lehet. Efölött már 
más súlyossági kategóriákról beszélhetünk, kórházi ellátás jön szóba!) Az 
égett felszín ellátására a gél naponkénti alkalmazása javasolt, kötéssel vagy kötés nél-
kül. Maguk a kötések ambulánsan, vagy megfelelő kötszerrel ellátva akár a beteg ott-
honában, laikus személyzet által is végezhetők, de az égések dinamikusan változó, el-
mélyülésre hajlamossága miatt minden esetben az égések ellátásában járatos személlyel 
(orvos vagy egészségügyi szakszemélyzet) történő folyamatos konzultációt javaslunk. 
Az így kezelt sebek gyors, szövődményektől mentes gyógyulása várható. 

A Curiosa® gél tehát a háztartásokban várhatóan előforduló hámsérülések, kisebb, 
típusosan felületes égések ellátásában jól alkalmazható készítmény, amelynek a készen-
létben tartása a házipatikákban javasolható.  
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Kompressziós kezelés biztonságos alkalmazása 
vénás eredetű lábszárfekély kezelése során 

diabéteszes betegeknél

Dr. réDlIng MarIanna, Prof. Dr. Daróczy JuDIt 
egyesített. szt. istván és szt. lászló kórház és ri. buDapest,

bőrgyógyászati Osztály és lymphOeDema rehabilitációs Osztály

A vénás eredetű lábszárfekély oki kezelése a kompressziós terápia. A diabéteszes 
betegek kihívások elé állítják az egészségügyi szakembereket, mert  a cukorbetegség 
kis- és nagyér szövődményei kompressziós károsodáshoz vezethetnek. A nem kellő-
en kivizsgált betegekkel szerzett rossz tapasztalatok miatt a cukorbetegeknél gyakran 
eltekintenek a rugalmas pólya használatától. 

A cikkben a szerzők áttekintik a kompressziós kezelés szempontjából fontos dia-
béteszes komplikációkat, bemutatják a kivizsgálás alapvető lépéseit és a kompressziós 
kezelés módosításának elemeit a szövődményeknek megfelelően. 

Bevezetés 

 A krónikus vénás - és nyirokkeringési elégtelenség és annak legsúlyosabb szövőd-
ménye a vénás lábszárfekély. A kezelés legfőbb eleme a külsőleg alkalmazott komp-
resszió, melynek segítségével a vénás pangás megszüntethető. 

 A betegek kezelése során számos társbetegséggel szembesülünk, melyek közül az 
egyik leggyakoribb a cukorbetegség.  A cukorbetegség mikro- és makrovaszkuláris 
szövődményei kompressziós károsodáshoz vezethetnek. A neuropátiás betegek nem 
érzékelik, ha a fásli bevág, szorít. Az esetleges súlyos érszűkület is „néma’’ maradhat a 
neuropátiás végtagon. A kivizsgálatlan betegekkel szerzett rossz tapasztalatok miatt a 
cukorbetegeknél a szakemberek gyakran eltekintenek a rugalmas pólya használatától, 
ami a fekély gyógyulását megkérdőjelezheti.  Körültekintő kivizsgálással és kompres-
sziós kezelés szövődményekhez igazításával azonban ez a betegcsoport is biztonságo-
san és eredményesen kezelhető.

Epidemiológia

Magyarországon becslések szerint csaknem egymillió ember cukorbeteg, a diag-
nosztizált cukorbetegek száma 700-800 ezer körül van. A 2-es típusú diabétesz pre-
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valenciája az életkor előrehaladtával folyamatosan emelkedik: 60 év alatt kb. 10%, 80 
éves korig vizsgálva a fenti érték 20%-ra növekszik. (1)

A lábszárfekély előfordulása ugyancsak emelkedik a kor előrehaladtával. A láb-
szárfekély prevalenciája a fejlett országok felnőtt lakosságának körében 0,2-1%, 65 év 
felett 1,69%, 80 év felett 2%.(2-4)

Az ulcus crurisban szenvedők gyakran túlsúlyosak és mozgásukban korlátozottak, 
ezért körükben számítani lehet a cukorbetegség még magasabb előfordulási arányára 
(statisztikai adatok nem ismertek). 

A cukorbetegség szövődményei

A cukorbetegség krónikus szövődményeinek kialakulása függ a diabétesz tartam-
tól és az anyagcserevezetés eredményességétől. 10-15 éves diabétesz tartam esetén szá-
mítani lehet krónikus kis- és nagyér szövődmények megjelenésére. A 2-es típusú cu-
korbetegség azonban gyakran csak évekkel annak kialakulása után kerül felfedezésre, 
ezért nemritkán már a diagnózis felállításakor is kimutathatók a komplikációk. 

Minden diabéteszes beteg gondozásában elengedhetetlen a szövődmények, köz-
tük az alsó végtagi komplikációk szűrése. A diabetológusok és a háziorvosok feladatai 
közé tartozik, hogy évente elvégezzék a komplikációk felfedésére szolgáló vizsgálato-
kat, melyeket alább részletezünk. 

Makrovaszkuláris szövődmények

A perifériás érszűkület a cukorbetegeknél négyszer gyakoribb és megjelenésére fi-
atalabb életkorban számíthatunk, a progresszió gyorsabb. Az alsó végtagi amputáció 
a diabéteszesek körében harmincszor gyakoribb. Az ischémia klasszikus tünetei hiá-
nyozhatnak a neuropátia miatt: a kritikus ischémiás láb lehet mérsékelten meleg és 
nem sápadt. (5)

Az érkárosodás a szív koszorúereit is gyakran érinti. Az ischémiás szívbetegség kö-
vetkeztében kialakuló szívelégtelenség miatt az ödémakészség fokozódik.t az ödémakészség fokozódik.

A magasvérnyomás a cukorbetegek (elsősorban a 2-es tipusú) közel 50%-ánál ki-
mutatható.

Mikrovaszkuláris szövődmények

A krónikus hiperglikémia következtében funkcionális mikrovaszkuláris diszfunk-
ció alakul ki. Hatására növekszik az érpermeábilitás, károsodik az erek autoreguláci-
ója, ami a célszervekben különböző elváltozásokat okoz: látáskárosodást eredményező 
retinopátiát, albuminúriával és folyadékretencióval járó nefropátiát, ami ödémakész-
ség fokozódást és hipertóniát okoz, ill. a testszerte manifesztálódó idegkárosodást. AA 
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végtagokon a disztális szimmetrikus neuropátia érinti mind a motoros, az auto-
nom és a vegetatív idegeket.

A motoros neuropátia következtében a láb kisizmai gyengülnek, az izületek szub-
luxálódnak, a láb jellegzetesen deformálódik. Úgynevezett kóros nyomáspontok ala-
kulnak ki, melyek kisebesedésre hajlamosak.

Az autonóm neuropátia csökkenti a verejtékezést, a neuropátiás beteg bőre száraz. A 
kiserek autoregulációja megszűnik, arterio-venosus shunt-ök alakulnak ki, ami növeli 
a kapilláris filtrációt, ezért a neuropátiás beteg lába ödémára hajlamos.

A szenzoros neuropátia következtében fájdalom és az érzéskiesés gyakran együtt je-
lentkezik. A beteg lába teljesen érzéketlenné válhat. A helyzetérzékelés zavara miatt a 
betegek járása bizonytalan, gyakran elesnek.

A fáslizás szempontjából a neuropátia számos kedvezőtlen követekezményel jár.
A kezek neuropátiája (ügyetlenség, gyengeség) miatt a beteg nem tud önállóan fás-

lizni. A fájdalom és paresztéziák miatt a beteg képtelen elviselni a kompressziót a te-
rápiás erősségben. A beteg nem tud biztonságosan járni a fásliban, ami a kompressziós 
kezelés hatékonyságát rontja. A diabéteszes láb érzéketlensége miatt a túl erősen fel-
helyezett fáslit és/vagy a túl szoros cipőt a beteg nem veszi észre,  hólyagok/bevérzé-
sek alakulhatnak ki.(5)

A diabéteszes beteg alsó végtagi ödémája

Az alsó végtag ödémakészségét a cukorbetegség szövődményei többféle módon 
fokozzák, kedvezőtlenül befolyásolva a vénás lábszársebek gyógyhajlamát. Szívelég-
telenség és veseelégtelenség esetén a normális vagy akár az emelkedett transzportka-
pacitás sem elegendő a megnövekedett kapillárisfiltrátum elszállításához, ami a nyirok-
rendszer túlterheléséhez vezet (high output failure). Ez klinikailag ujjbenyomatot tartó 
ödéma (pitting ödéma) formájában jelentkezik. Az autonóm neuropátia súlyosbítja a 
vénás keringési zavart. Neuropátia következtében kialakuló akut Charcot-láb is ödé-
mával társul. 

A diabéteszes betegek lábán kialakuló krónikus fertőzésekkel kísért sebek (malum 
perforans pedis, osteomyelitis) a nyirokrendszer hosszan fennálló túlterhelését és ká-
rosodását eredményezik, ami a transzportkapacitás csökkenéséhez, klasszikus nyirok-
ödémához vezet. (6)

Fertőzés

A diabéteszes betegek fertőzésre való fogékonysága közismert. 1 mmol/l átlagos 
vércukorszint emelkedés esetén a fertőzés gyakorisága 6%-kal emelkedik. (7) Folyama-
tos szoros anyagcserekontrollal azonban a védekező képesség javítható. Cukorbetegek 
alsó végtagi fertőzésének kórokozói gyakran Staphylococcus spec.-ek közül kerülnek 
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ki. A fertőzések lefolyása súlyosabb és számítani kell szövődmények (tályog, nekró-
zis) kialakulására. Az életet is veszélyeztető fasciitis necrotisans is 30%-ban diabétesze-
seknél lép fel. A bakteriális fertőzések mellett a gombás bőrelváltozások is gyakrabban 
észlelhetők cukorbetegeknél. A rendkívül makacs, berepedésekkel járó talpi és lábujj-
közi mikotikus fertőzések a bakteriális fertőzés leggyakoribb behatolási kapui.

Cukorbetegséggel összefüggő szövődmények kivizsgálása

A lábszárfekéllyel jelentkező diabéteszes beteg alapos kivizsgálása elengedhetetlen 
a helyes kezelési terv kialakításhoz. 

A kivizsgálás alapvető elemei: 
Az érszűkület vizsgálata a perifériás erek tapintásán túl a Doppler Index (DI) 

meghatározását is magába foglalja. 0,9 alatti DI érték esetén érszűkületről, 1,2 fe-
lett Mönckeberg-sclerosisról beszélünk. Ezen betegek angiológiai vizsgálata ja-
vasolt az érstátusz pontos rögzítése és a szükséges kezelés meghatározása céljából.  
A neuropátia vizsgálatára hazánkban a Rydel-Seiffer szerint kalibrált, 128 Hz-en rez-
gő hangvillával végzett vizsgálat az elfogadott. Az 5 alatt érték a neuropátia biztos 
jele. Fontos kiemelni, hogy az érszűkület és a neuropátia szűrését évente ismételten 
el kell végezni. 

A lábszárfekélyes beteg lábát is meg kell vizsgálnunk, hogy felfedezhessük az eset-
legesen fennálló, lábdeformitásokat, kórós nyomáspontokat, lábsebet, fertőzéseket (tal-
pi-, lábujjközi-, körömgombásodás, bakteriális fertőzés jelei)

Lábszárödéma hátterében tisztázni kell a szív és veseszövődményeket. 
A rugalmas pólya felhelyezése előtt vérnyomásmérés is javasolt. (8)

Kompressziós pólya alkalmazásának szabályai cukorbetegeknél

A krónikus vénás és limfás elégtelenség (CVLI) és vénás eredetű lábszárfekély oki 
kezelése a vénás hipertenzió megszüntetése. Ezért a kompressziós kezelés az alapja a 
vénás lábszárfekély sikeres kezelésének. 

Nincs azonban egyértelmű klinikai bizonyíték arra, hogy milyen erősségű fásli-
zást lehet alkalmazni biztonságosan olyan esetekben, amikor artériás keringési zavar 
és/vagy neuropátia lehetősége is felmerül.

Az érvényben lévő nemzetközi irányelvek szerint a kompressziós kezelés szövőd-
ményektől függően az alábbiak szerint alkalmazható:

- Doppler Index 0,5 – 0,8, vagy nagyobb, mint 1,3 és / vagy neuropátia fennállá-
sa esetén: többrétegű rövidmegnyúlású fáslizás maximum 25 Hgmm-es nyomáserős-
séggel alkalmazható

- Doppler index kisebb, mint 0,5: a fáslizás kontraindikált, sürgős érsebészeti ki-
vizsgálás szükséges. (9) 
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Mosti és munkatársai kis beteganyagon végzett vizsgálatai szerint 0,5 feletti DI 
és 60 Hgmm feletti boka vérnyomás érték esetén maximum 40 Hgmm-es inelasz-
tikus kompresszió biztonságosan alkalmazható. Méréseik alapján ez a nyomáserősség 
az artériás keringést nem befolyásolta, normalizálta azonban az erősen beszűkült vé-
nás pumpafunkciót. Eredményeik alapján javasolják a kevert fekélyek esetén a járás-
gyakorlatokkal kiegészítve a rövidmegnyúlású fásli alkalmazását a standard fekély-
kezelés részeként. (10)

A helyes munkanyomás elérésében speciális nyomásmérő nyújthat segítséget.

A diabéteszes beteg előkészítése a fáslizást megelőzően

A diabéteszes beteg lábán, a kóros nyomáspontokon lévő bőrkeményedések a lábseb 
kialakulásának leginkább kitett területek. Ezért a fáslizás megkezdése előtt, ill. a ke-
zelés során rendszeresen (4-6 hetente) ezek feltétlenül eltávolítandók.

Az alsó végtag felszíni egyenetlenségei nyomási károsodásnak vannak kitéve. Ezek 
a területek a lábon a bütykök, kalapácsujjak, Charcot-deformitás (hintalótalp), a talpi 
zsírpárna elvékonyodása miatt előemelkedő védtelen metatarsus fejecsek. A cukorbete-
geknél gyakran tapasztaljuk, hogy a motoros neuropátia miatt a feszítő inak gyakorta 
előemelkedők. Immobilis neuropátiás betegnél a sarok külön figyelmet igényel. Mind-
ezek a területek kiemelt védelmet igényelnek, amit az alábbiak segítségével biztosíthatunk:

- habszivacs kötszerek, vagy podiátriai bélelők a nyomáselosztás elősegítésére
- lábujjközök védelme kis puha habszivacs darabkák, szilikonos ujjvédők segítsé-

gével (1. kép)
- feszítő inak védelme a végtag újraformázásával Cellone vatta segítségével (2. 

kép)
- megfelelő méretű cipő biztosítása, melybe a befáslizott láb biztonságosan elfér 
A gombás lábelváltozások, bőrszárazság és berepedések kezelését is haladéktalanul 

meg kell kezdeni.(11)

Különleges megfontolások diabéteszes betegeknél

A beteg hozzátartozóját / ápolóját meg kell tanítani a fásli helyes alkalmazására, ha 
a beteg a kezek neuropátiája / rossz látása miatt az önálló fáslizásra nem képes. Rend-
szeres vérnyomás ellenőrzés szükséges a kompressziós kezelés bevezetésekor. A lábszár-
fekélyes végtag ödémája diabéteszes betegeknél gyakran szív- és/vagy veseeredetű (is). 
Masszív ödéma esetén a fáslizás bevezetése előtt, és az ödéma kiürüléséig kardiológiai / 
nefrológiai konzílium véleménye alapján a diuretikus terápia módosítása szükséges. Fáj-
dalmas neuropátia esetén éjszaka a fáslit el lehet távolítani.
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Intermittáló pneumatikus kompresszió (IPC)

A kompressziós kezelés másik formája az intermittáló pneumatikus kompresszió 
(IPC) kezelés. Ennek során a végtagra egy több cellából álló mandzsetta kerül felhe-
lyezésre.  A cellák előre meghatározott időközönként és sorrendben felfújódnak, majd 
leeresztésre kerülnek. A kezelés során a mélyvénás áramlás négyszeresére emelkedik 
(izompumpa imitálása), így csökken a végtag hipervolémiája és a vénás hipertónia. A 
csökkenő vénás nyomás fokozza az artériás beáramlást és növeli a bőrerek áramlási 
nyomását. Az IPC-kezelés hatására csökken a kapilláris filtráció, ami mérsékli a nyi-
rokköteles folyadék mennyiségét. Számos tanulmány bizonyította a kezelés hatására 
a fibrinolitikus aktivitás fokozódását (nem csak helyileg, szisztémásan is), ami a mély-
vénás trombózis megelőzésére is alkalmassá teszi ezt a terápiát. (12)

Cukorbetegeknél a kezelés csak fokozott körültekintéssel alkalmazható.
Az IPC szempontjából kontraindikációt jelent a súlyos neuropátia, a veseelégtelen-

ség, a labilis hipertónia, a súlyos szívelégtelenség és a súlyos érszűkület.
A nyomáserősséget, a kezelés időtartamát és gyakoriságát a beteg tűrőképessége 

szabja meg. 

1. kép                                                                                                              2. kép
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Érszűkületes betegek kezelése IPC-vel

Számos vizsgálat alapján az IPC kezelés módosított változata eredményesen alkal-
mazható krónikus kritikus végtag ischémia esetén. Ebben az indikációs körben a ke-
zelési ciklusok rövidebbek, a csúcsnyomást gyorsabban érik el. A keringési javulása a 
kollaterális keringés megerősödésével magyarázható. (13-19)

Orvosi gyógyharisnya alkalmazása cukorbetegeknél 

A lábszárfekély gyógyulását követően - a recidíva megelőzése érdekében - ödéma-
mentes végtagon orvosi gyógyharisnya viselése javasolt. A diabéteszes szövődmény-
től mentes beteget II. kompressziós fokozatú, közepes nyomáserősséget biztosító (23-
32mmHg) gyógyharisnyával kell ellátni. 

Mérsékelt érszűkület (DI:0,5-0,8), kezelt szívelégtelenség, neuropátia, idős / art-
rózisos beteg esetében I. kompressziós fokozatú, alacsonyabb nyomáserősségű (14-
21Hgmm) gyógyharisnya javasolt. 

Az orvosi gyógyharisnya viselésnek ellenjavallatait képezi a súlyos érszűkület 
(DI<0,5), az akut szívelégtelenség és a súlyos neuropátia. 

Különleges megfontolások: a neuropátiás beteg figyelmét fel kell hívni a gyógy-
harisnya helyes felvételére (ráncok és redők elsimítása) és hogy napközben több al-
kalommal ellenőrizze annak megfelelő elhelyezkedését. Magas pamuttartalmú haris-
nyák javasolhatók a viszketés, bőrirritáció megelőzése céljából.

Mozgásterápia
A kompressziós kezelés adta előnyök kihasználását segíti a fásliban végzett rend-

szeres testgyakorlás. Ez lehet gyaloglás, kerékpározás illetve un. vénás torna. A moz-
gásterápiát a beteg képességeinek és társbetegségeinek megfelelően kell összeállítani. A 
diabéteszesek gyakran koszorúérbetegek is, ezért szükséges lehet kikérni a kardiológus 
véleményét a beteg terhelhetőségéről. A testmozgás időpontjának alkalmazkodni kell 
a diabétesz kezeléshez. Javasolt a mozgást a napirendbe fixen beilleszteni. Ez előnyös 
a vércukorszint beállítása szempontjából is.  A testmozgás megkezdése előtt inzulinos 
cukorbetegeknél a vércukormérés kötelező. A neuropátiás betegeknél az elesés koc-
kázata húszszoros, ezért a fekve tornázás biztonságosabb.

Összefoglalás

A vénás eredetű lábszárfekély kezelésének alapja a kompressziós pólya alkalmazása. 
A cukorbetegség kis- és nagyér szövődményei kompressziós károsodáshoz vezethetnek. 
A kompressziós kezelés biztonságos alkalmazása érdekében a kezelés megkezdése előtt, 
majd évente, minden diabéteszes betegnél szükséges a Doppler index meghatározása, a 
neuropátia és a lábdeformitások szűrése, a köröm/bőrgombásodások, körömgyulladá-
sok, bőrkeményedések kezelése. A nyomási károsodás megelőzése érdekében érszűkü-
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let esetén mérsékelni kell a munkanyomást, 0,5 alatti Doppler index értéknél a fáslizás 
kontraindikált. A deformált diabéteszes lábakon a csontos kiemelkedések, előemelke-
dő inak fokozott védelme szükséges. Biztosítani kell a fáslizott lábat nyomásmentesen 
befogadó lábbelit is a beteg számára. A lábszárfekélyes végtag ödémája diabéteszes be-
tegeknél gyakran szív- és/vagy veseeredetű (is). Masszív ödéma esetén a fáslizás beve-
zetése előtt, és az ödéma kiürüléséig a diuretikus terápia módosítása szükséges. A ke-
zelés csak akkor lehet igazán biztonságos és sikeres, ha folyamatos betegoktatás révén 
sikerül a beteg és hozzátartozója ismereteit bővíteni, hogy ügyeljen a helyes lábápolás-
ra és az esetlegesen előforduló szövődmények időben ismerje fel.
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Puky Ákos (1845–1905) a sebkezelés magántanára 
 (Dr. Baksa József emlékére)

Dr. vérteS láSzló, Dr. horváth IMre
magyar OrvOstörténelmi társaság, buDapest

Orvostörténeti kutatásaink során bukkant elő 
Puky Ákos neve, életműve. (1. ábra) A továbbiakban 
irodalmi adatokat kerestünk (alig találtunk), pedig ér-
tékes munkássága méltatást érdemel. Összegező tanul-
mány eddig nem jelent meg róla. E hiányt pótoljuk a 
jeles előd iránti tisztelettel.

Az Orvosi Hetilapban –1885-ben – könyvismer-
tetés jelent meg (7):

„A sebek kezelése- különös tekintettel Lister 
antiseptikus módszerére- néhány kórtörténet kí-
séretében.” Puky Ákos egyetemi magántanár, Er-
zsébet kórházi főorvos írta. Második, javított és bőví-
tett kiadás. Budapest 1885. Az Eggenberger -féle könyvkereskedés kiadása. 199 nagy 
nyolczadzrétű lap. Ára 2 frt.

Néhány részlete:

„A munka tulajdonképpen 3 részre osztható.

Az első rész magába foglalja rövid vonásokban a sebészet fejlődési menetét Paré 
Ambrus korától Lister felfedezéséig.

A második a Lister – féle antiseptikus eljárást, annak kiviteli módját, előnyeit, hát-
rányait, és az azóta felmerült módosított fertőztelenítő kötéseket tárgyalja. Ami ezt 
a részt illeti, a felett, hogy szerző, ki mint Lister buzgó apostola (2. és 3.ábra) méltán 
ismeretes, annak eljárását a legkörülményesebben, és a legbehatóbban fogja tárgyalni, 
nem is kételkedünk. Tüzetesen ismerteti ama már meglehetősen nagyszámú fertőzé-
selleni kötéseket is, véleménye szerint azonban – igen helyesen- a carbollal egy sem 
mérkőzhetik. Mint olyant, mely a carbolos kötésnek méltó versenytársa, a Lister által 

1. ábra : Puky Ákos (1845–1905) 
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legutóbbi időben ajánlott 
serosublimatgaze -kötést 
emelik ki. (4. ábra)

A harmadik rész-
ben végül szerző a sebé-
szi műtéttan terén az an-
tisepsis áldásos befolyása 
alatt létrejött, módosított 
és újból keletkezett mű-
téti eljárásokat ismerteti, 
s több helyen rövid kór-
történetekkel világosítja 
meg. E fejezetben, mely 
szerző alapos sebészeti is-
mereteiről és kórodai ta-
pasztalatairól leginkább 
tanúskodik, a nevezete-
sebb régibb műtéti eljárá-
sokban és egyes sebkórok 
kezelésében bekövetke-
zett változásokat ismer-
teti, mindenütt csak az 
újításokra terjeszkedve 
ki. Behatóbban tárgyal-
ja az antiseptikus eljárás 
uralma alatt keletkezett 
új műtéteket, azoknak 
kimerítő s a részletekig 
menő leírására azonban 
itt sem terjeszkedett ki. 

2. ábra:   
Sir Joseph Lister (1827–1912)  
Az antisepsis elméletét  
a Lancet-ben 1867-ben publikálja. 

3. ábra:  
Az asepsis gyakorlatának bevezetése Semmelweis Ignác nevéhez fűződik  
1847-ben. Eredményeit 10 évvel később publikálja az Orvosi Hetilapban,  

és csak 1859-ben a képen látható német szakkönyvben. 
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A felhozott kórtörténetek igen tanulságosak és felette érdekes eseteket is tartalmaz-
nak.”

Puky Ákos életútja Hőgyes Endre ismertetésében 1896-ban (3)

Született 1845 május 5-én Kükemezőn, Sárosmegyében. Orvosi tanulmányait a pesti egye-
temen kezdte, majd a bécsin folytatta és itt 1870 elején orvosdoctorrá, utóbb szülészmesterré, és 
sebészdoctorrá avattatott. Ezután mint másod-, illetve segédorvos a bécsi „Allgemeines Kran-
kenhaus” különböző osztályain volt alkalmazásban. 1873-ban Dumreicher tanár sebklinikáján 
műtő lett s mint ilyen működött 1875 november haváig, amikor magyar állami ösztöndíjjal 
külföldre ment, meglátogatva Német-, Franczia-, és Angolország nevezetesebb sebészeti in-
tézeteit. 1877-ben Budapesten telepedett le. 1880 május havában magántanári képesítést nyert 
„a sebkezelés és a sebész első teendői” czimű tanból. 1883-ban a „budapesti általános poliklini-
kai egyesület” főorvosa lett, a következő évben pedig a Vöröskereszt-kórház egyik sebészeti osz-
tályának főorvosává választatott meg. 1880 óta Korányi tanár belklinikáján, mint műtősebész 
működik. Előadásait heti két órában az általános poliklinikán tartja.”

Ezután hosszú felsorolás következik „irodalmi dolgozatok” címen. A témákból: a 
szájüreg nyálmirigyei, végtagműtétek, londoni nemzetközi orvos kongresszus, ínvar-
rat, bordacsonkolás, mellűr bántalmak, golyvák kezelése, rectum carcinoma, echino-
coccus esetek (5. ábra a címoldalon)

Puky Ákos az Orvosi Hetilapban 1878-ban és 1879-ben, azaz a 22. és a 23. évfo-
lyamban a sebkezelésről közlemény sorozatot ír, összesen 19 cikket. Mindegyiknek a 

4. ábra: Lister fertőtlenítő karbolpermetezés közben operál
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címe: „A sebkezelésről, különös tekintettel Lister módszerére.” Kiderül, hogy a szer-
ző jó úton jár, a hírneves Lister iránti szakmai elismeréssel.

Összesítve szemléltetjük az értékes munkát. Előbb képet kapunk régi idők borzal-
mas embertelen körülményeiről. A szakszó használat: „fedőkötés, hassértés, küllég, 
fertőztelenítő szerek, gyapotzárkötés”. Az idők során igen sok szert, kötéseket, kenő-
csöt ajánlottak. Helyet kapott a „catgut” is, először macska vékonybeléből készült, a 
név maradt, de helyesebb a „sheep gut” /báránybél/ szó használata.

A szerző didaktikus összeállítást közöl, hogyan kell előkészülni csonkító műté-
tekhez. Az antiseptikumok sora bőséges. Téma az asepsis. Olvashatunk a sebvarrat 
selyemfonalairól. Lister ezüstsodronyokat alkalmazott. A helyes kezelés több életet 
ment meg. Műtét után fontos a végtag jó rögzítése. Ezután a csontvelőlob műtéte ke-
rül elő. Különböző klinikák esetleírása is tanulságos. Az egyik beteget „Korányi tanár 
úr kórodáján” kezelték. Égésre Lister nyomán carbololdatot alkalmaztak. A szerző a 
következő mondattal zárja a sorozatot: a sebész „mindegyik módszerrel megbarátkoz-
va, adott körülmények között a betegre nézve a legelőnyösebbet alkalmazza.”

Igen nagy szakmai élmény a mélyen humánus Puky Ákos tanulmányait olvasni. 
Egyúttal bizonyítja, hogy valamely részterület eredményeinek megalkotása milyen 
fáradhatatlan elkötelezettséget igényel.

Irodalom:

1. Bolányi Imre, Palatkás Béla: Nekrológ bibliográfia. Orvostörténeti Közlemények 1966. 40.169.o

2.  Győry Tibor: Magyarország orvosi bibliográfiája. 1472-1899. Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Budapest 
1900. 79.o. 

3. Hőgyes Endre: Emlékkönyv a Budapesti Királyi Magyar Tudomány Egyetem Orvosi Karának múltjáról és 
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4. Puky Ákos: Pallas Nagy Lexikona
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Az Európai Sebkezelő Társaság  (EWMA)  
22. Kongresszusa Bécs, 2012. május 23–25.

 
Az EWMA, a kontinens 46 sebkezelő szervezetét tömöríti, és amelynek büsz-

ke tagja az MSKT és a SEBINKO Szövetség vezérkara a „wound healing-different 
perspectives, one goal” jelmondattal bocsátotta útjára a bécsi UNO-City szívében lévő, 
Duna parti, hatalmas Kongresszusi Központban, az Austria Centerben  megrendezésre 
kerülő kongresszusát. A több mint 3000 résztvevő, 9 teremben elhangzó 600 tudomá-
nyos előadás, és poszter közül válogathatott, míg a többi hatalmas helyiséget csaknem 
100 kiállító cég foglalta el. Itt tartotta Kongresszusát a társrendező Ausztriai Sebkezelő 
Társaság (AWA), valamint Orosz-hon sebkezelői, akik további több tucat előadással 
színesítették a programot. Több mint 20 szatellita szimpóziumot tartottak, valamint 
12 „workshop”-ot, elsősorban a kiállító cégek. Csak a nagyformátumú program-fü-
zet több volt, mint 70 oldal, az előadás- poster-abstractok telefonkönyv méretű 400 
oldalas kiadványban láttak napvilágot, mely német, vagy angol nyelven volt átvehe-
tő – a „wellcome” pultnál – a résztvevő kívánsága szerint. Valamennyi teremben né-
met, angol szinkron-tolmácsolás volt, néhány helyen orosz is. A meglehetősen magas 
részvételi díj (400 Euro) a jó minőségű catering szolgáltatást (ebéd, kávé-sütemény, 
üdítő) is magába foglalta a tudományos dokumentáció átadása mellett.

A „papír-alapú” poszterek mellett újdonságként megjelentek az „elektromos” posz-
terek, – volt belőlük vagy 150 –  ahol a számítógépek valamelyikébe „bepötyögtetett” 
szerzői név, vagy poszter-cím után a rendszer a kivetítőn máris megjelentette az anya-
got a kívánt felbontásban, a rendezvény alatt, bármely órában. Ettől független vol-
tak a meghirdetett időben a klasszikus poszter ismertetések, ahol a Szerző bemutatta 
anyagát a szekcióvezetőnek és a hallgatóságnak. Természetesen a posztereket katego-
rizálták a Szervezők. Így az első napon az akut sebek, szövődmények a sebkezelésben, 
a fájdalom, a diabétesz láb és egyéb infekciók, valamint az experimentális munkákról 
szólók lettek „kiakasztva”. A második napon a kötszerek, táplálás, nyomási fekélyek, 
alsó-végtagi ulcusok mellett, speciális esetismertetések, továbbá a prevencióról, az élet-
minőségről és a medico-financiális kérdésekről szólok kerültek az állványokra.

A 200-nál is több előadás lényegében hasonló kategóriákban hangzott el, de kiegé-
szült még néhány izgalmas témával. Nevezetesen a VAC-terápia kérdései, érbetegek 
sebei, az égés, korszerű debridement, speciális sérülések gyermekkorban, atipusos - kü-
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lönleges és onkológiai jellegű sebek, kompresszió jelentősége, az oktatás és információ 
szerepe a sebkezelésben címszavak csalogatták a hallgatóságot az előadó termekbe.

A „rokon”-társaságok külön szekciókban és workshopok-ban ismertették legfon-
tosabb, leginkább időszerű mondandójukat, így az IWGDF (International World Gu-
ideline of Diabetic Foot)- akik színes, tartalmas újságukban az amputációk megelőzésé-
ről szóltak, az EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel), az EBA (European 
Burns Association), az ETRS (European Tissue Repair Society), és az ICC (Interna-
tional Compression Club).

Meghívott vendégként jelen volt az Európai Orthopaediai és Traumatológiai 
Társaság (EFORT), a lymphoedemával foglalkozók szövetsége (ILF, LSN), az Epi-
dermis Bullosa kutatásával foglalkozók társasága (DEBRA), valamint a tengeren túli 
„sebellátók” közül az ausztrál, a brazil, és az új-zélandi, és persze a világszövetség is. 
(WUWHS)

A kiállítócsarnok(ok) valóban grandiózus(ak) volt(ak). A reklámok, a legkülön-
bözőbb termékek színes kavalkádja, csábító kávéillat, finom sütemények, az érdeklő-
dő minden igényét kielégíteni kívánó alkalmazottak halk zsibongása tette elkerülhe-
tetlenné a helyszínt. A teljesség legkisebb igénye nélkül csak szemezgetek a kínálatból. 
Fájdalommentes kötözést ígérő intelligens kötszerek arzenálja (Aquacel, Safetac, Ho-
ney-dressing), az ultrahang és a lágy lézer hatása a sebgyógyulásra (NanoVibronix, 
Söring), az oxigén terápia lehetőségei (Aoti), a VAC-kezelés távlatai (Hartmann, De-
von, Smith and Nephew) különös tekintettel a „ nyitott has” kezelésre (KCI). Meg-
számlálhatatlan cég kínálta gyógyászati segédeszközeit, gyógycipők, antidecubitor kel-
lékek (matracok, ágyak) sorjáztak rendre a végelláthatatlan folyosókon.

Kissé lehangolt engem - hogy a szerintem megfelelő hangsúlyú hazai hírverés el-
lenére - nagyon kevés (talán tucatnyi) magyar résztvevője volt a „szomszédban” meg-
rendezett nagyszerű kongresszusnak, ami persze magyarázható a regisztrációs díj nagy-
ságával és a szponzorok szükkeblűségével. Szerencsére néhány hazai kiválóság azért 
„feliratkozott” az előadók közé. Juhász István tanár úr kitűnő előadásában az égési sé-
rültek holisztikus kezeléséről beszélt, míg 3, nagyszerű poszter hirdette, hogy a vilá-
gon vagyunk.

Daróczy professzor asszony (Szt. István Kórház, Budapest) a malignus bőrtumo-
rok okozta nyiroködéma kezeléséről szóló két esetét ismertette, míg a pécsi egyetemről 
Kovács András és munkatársai a VAC-terápia vagy ahogy inkább ma tituláljuk „nega-
tive pressure wound therapy”  (NPWT) jelentőségét mutatta be a többszörös, infectá-
lódott, súlyos lábszárfekélyek kezelésében. A szegedi Bőrklinika – néhai Szabad Gábor 
vezette munkacsoportja – elektromos poszteren demonstrálta egy középkorú, rheu-
matoid arthritisben szenvedő multimorbid nő lábszárfekélyének sikeres kezelését.
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„Sebgyógyítás – különböző lehetőségek, felfogások - egy céllal !” Talán így fordít-
ható le a bécsi kongresszus jelmondata. A római kori szállóige ma is érvényes, az embe-
riség magával cipeli földi útján ennek a gondolatnak az értelmét. „Brevis vita ipsa est, 
sed malis fit longior.” (Az élet önmagában rövid, de a szenvedések meghosszabbíthat-
ják.) Orvosok, ápolók, kutatók tudása, tapasztalata és sok-sok pénz szükséges ahhoz, 
hogy a 22. EWMA Kongresszuson elhangzottak megvalósulhassanak és szerte Euró-
pában, mindenütt a világon szolgálhassák a betegek és szenvedők javát.

2013 májusában Koppenhágában rendezi 23. Kongresszusát a Társaság!

Dr. Sugár István
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Safetac® technológiával

A Safetac® – lágy szilikon - technológia gyengédebb a sebhez és a beteghez, mint a 
hagyományos kötszerek. A kötszer cseréjekor a bó́r nem sérül, nem ragad a nedves 
sebágyba. A Safetac® technológia lezárja a seb környékét, minimalizálja a seb körüli 
egészséges bó́rt éró́ károsodást. 

Mölnlycke Health Care Kft., 1399 Budapest, Pf.: 676., Tel.: +36 1 477 30 80. Fax: +36 1 210 76 00. www.molnlycke.com

A Mölnlycke Health Care név és logó, valamint a Safetac® márkanév a Mölnlycke Health Care AB bejegyzett védjegyei.

Hámsejtek hagyomás 
kötszer cseréjekor

Hámsejtek Safetac® 
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A Magyar Sebkezelő Társaság   
XV. Kongresszusának programja

2012. október 18–19. Budapest

2012. október 18. (csütörtök)

 8:30 Regisztráció
 9:25 Megnyitó

9:30  I. Szekció
Üléselnökök: Prof. Dr. Hunyadi János, Salczerné dr. Hok Mária

1. Prof. Dr. Daróczy Judit, Dr. Poroszkai Mária, Dr. Virágh Zsófia, Dr. 
Gyöngyössy Orsolya (Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Bőrgyógyá-
szati és Lymphoedema Szakrendelő, Budapest): A nem gyógyuló sebek ellátásának vezér-
fonala: pontos diagnózis és sebkezelési irányelv  (15 perc)

2. Prof. Dr. Hunyadi János (Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudomá-
nyi Centrum, Sejtterápia Klinikai Központ, Debrecen): Az égési sérülések korszerű ko-
rai ellátásának jelentősége (15 perc)

3. Salczerné Dr. Hok Mária (független tanácsadó, Budapest): Integrált folyama-
tok a sebellátás optimalizálására (15 perc)

4. Dr. Meszes Angéla, Dr. Tálosi Gyula Ph.D.*, Prof. Dr. Orvos Hajnalka 
PhD.**, Sánta Csilla, Vasas Judit, Prof. Dr. Kemény Lajos D.Sc., Dr. Csoma 
Zsanett Ph.D. (Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klini-
ka *Szegedi Tudományegyetem, Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egész-
ségügyi Központ**Szegedi Tudományegyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 
Szeged): Sebkezelés kora- és újszülött korban 

5. Sánta Csilla, Dr. Meszes Angéla, Dr. Tálosi Gyula Ph.D.*,  Prof. Dr. 
Kemény Lajos D.Sc., Dr. Csoma Zsanett Ph.D. (Szegedi Tudományegyetem, 
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, *Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyó-
gyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Szeged): Sebfertőzés myelomenin-
gocele miatt operált újszülöttben.



SEBkEzEléS — SEBGYÓGYUlÁS u XV. évfolyam 2012. 2. szám SEBkEzEléS — SEBGYÓGYUlÁS u XV. éVfolYam 2012. 2. SzÁm ���� SEBkEzEléS — SEBGYÓGYUlÁS u XV. évfolyam 2012. 2. szám SEBkEzEléS — SEBGYÓGYUlÁS u XV. éVfolYam 2012. 2. SzÁm ����

11:00  Kávészünet

11:30  II. Szekció

 Üléselnökök: Prof. Dr. Daróczy Judit, Dr. Farkas Péter

6.  Dr.Farkas Péter  (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus és Tbc-s 
Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály): A diabeteszes malum perforans konzervatív és mű-
téti kezelése

7. Dr. Mecseky László (Diabétesz Láb Ambulancia, Medi-Dhoro Kft., Buda-
pest, Dr. Kenessey Albert Kórház Balassagyarmat, Miskolci Semmelweis Ignác Egész-
ségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft., Miskolc, Kenézy Kór-
ház Végtagsebészeti Osztály,  DE OEC Traumatológiai Tanszék Debrecen) : Miért 
költséghatékonyabb a diabéteszes lábsebek kezelése Curiosa géllel? 

8. Dr. Meszes Angéla, Vasas Judit, Dr. Szolnoky Győző Ph. D., Prof. Dr. 
Kemény Lajos D.Sc (Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati és Allergológiai 
Klinika, Szeged): A diabeteses láb ápolásának elmélete 

9. Vasas Judit, Dr. Meszes Angéla, Dr. Szolnoky Győző Ph. D., Prof. Dr. 
Kemény Lajos D.Sc (Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati és Allergológiai 
Klinika, Szeged): A diabeteses láb ápolásának gyakorlata.

10. Dr. Rédling Marianna, Prof. Dr. Daróczy Judit (Egyesített Szt. István 
és Szt. László Kórház Bőrgyógyászat és Nyiroködéma Rehabilitáció, Budapest): Mi-
ért nem gyógyul a diabéteszes seb? 

12:45  Ebéd

14:30 Beszámoló az MSKT közgyűléséről és éves tevékenységéről (Dr. Su-
gár István ügyv. elnök, Takler Gabriella)

15:00  III. Szekció

 Üléselnökök: Hanga Péter, Dr. Rozsos István

11. Dr. Sugár István med.habil. (SE II. Sebészeti Klinika): Az Európai Sebke-
zelő Társaság 22. Konferenciája Bécsben ( 15 perc)

12. Dr. Rozsos István PhD, MBA, Forrai Erika*, Illés János*, Dr. Juhász 
Mária* (Theta Egészségügyi Központ, Pécs, *Richter Gedeon Nyrt., Budapest): Kró-
nikus sebek kezelésekor - mi történik a sebfedés alatt? (15 perc)
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13. Dr. Bereczky Biborka, Dr. István Gábor, Dr. Valkó Luca* (Semmel-
weis Egyetem II. sz. Sebészeti Klinika, *Semmelweis Egyetem Anaesthesiológiai és 
Intenzív Therápiás Klinika, Budapest): Végbéltumor műtétét követően kialakult Fourni-
er-gangraena sikeres kezelése. 

14. Dr. Baracs József (Pécsi Tudományegyetem ÁOK Klinikai Központ Se-
bészeti Klinika, Pécs): Hydrofiber tartalmú habkötszer alkalmazása a nem gyógyuló sebek 
kezelésénél. 

16:30  Koktél-parti

2012. október 19. (péntek)

9:00  Iv. Szekció

 Üléselnökök: Dr. Molnár László, Dr. Mészáros Gábor

15.  Dr. Sebestyén Judit, Dr. Sáfrány György, Dr. Mészáros Gábor, Dr. 
Révész Zsolt (Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Égési és Plasztikai Se-
bészet): Hidrosebészet terén szerzett kezdeti tapasztalataink. 

16. Dr Sebestyén Judit, Dr Sáfrány György, Dr Mészáros Gábor, Dr 
Révész Zsolt (Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Égési és Plasztikai Sebé-
szet): Vákuumterápiás, tartály nélküli, mobil eszközzel szerzett sebkezelési tapasztalataink.

17.  Dr. Kovács L. András, Dr. Kádár Zsolt, Dr. Fekecs Tamás, Dr. Szász 
Orsolya, Dr. Battyáni Zita, Dr. Molnár Krisztián*, Dr. Várszegi Dalma (Pé-
csi Tudományegyetem Klinikai Központ Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológi-
ai Klinika, *Radiológiai Klinika, Pécs): A negatív nyomásterápia (NPWT) bőrgyógyá-
szati alkalmazása. 

18. Dr.Mersányné Gömzsik Eleonóra (Bella-Hungária Kft. ): Innovatív seb-
ellátás. (15 perc)

19. Dr. Szokoly Miklós, ifj. Dr. Szokoly Miklós (Péterfy Sándor-utcai Kór-
ház, Traumatológiai Osztály, Budapest): Hibák és tévedések a mindennapi sebkezelésben.

10:30  Kávészünet
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11:00  v. Szekció

Üléselnökök: Dr. Baricza Sarolta, Dr. Vértes László

20. Hegedűsné Juszku Beáta, Kiss Lajosné, Kocsány Józsefné, Takács 
Krisztina (DE OEC Neurológiai Klinika, Debrecen): A decubitusról ,,kicsit másként''. 

21. Dr. Fazekas Gábor (II. Háziorvosi Körzet, Taksony): Az ulcus cruris és kró-
nikus sebek kezelése a háziorvosi praxisban. 

22. Dr. Vértes László, Dr. Horváth Imre (Magyar Orvostörténelmi Társa-
ság, Budapest): Winternitz Arnold az égések-ről 1901-ben 

23. Dr. Faragó Péter, Dr. Vértes László (Magyar Orvostörténelmi Társaság, 
Budapest): A ,,korszerű égéskezelésről'' 60 évvel ezelőtt.

24. Dr. Horváth Imre, Dr. Vértes László (Magyar Orvostörténelmi Társa-
ság, Budapest): A műtét utáni felfekvésről, 1943-ban. 

12:30  A kongresszus zárása

12:45  Ebéd

Az előadások időtartama 8 perc, kivéve a külön feltüntetetteket.
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A hirdetésben szereplô termékek gyógyászati segédeszközök. 
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót vagy kérdezze meg kezelôorvosát.

Lezárás dátuma: 2012. szeptember

Aquacel™ Foam –
habkötszer szilikon tapadóperemmel

Felsô 
védôréteg

Puha habréteg

AquacelTM réteg

Vékony szilikon
tapadóperem

Az Aquacel™ Foam habkötszer egyesíti 
a habok és a Hydrofiber® tartalmú 
kötszerek elônyeit.

Replant-Cardo Kft. 1119 Bp., Nándorfejérvári út 35.
Tel.: (06-1) 374-9080  • Fax: (06-1) 269-3274

További információt a 
http://www.replant.hu/termekeink/sebkezeles/
termekfajtankent/habkotszer oldalon talál.

Az AquacelTM réteg magába zárja és megtartja 
a baktériumokat, miközben a sebváladékkal 
érintkezve géllé alakul.

A puha habréteg fokozza a beteg kénye lem -
érzetét.

A vékony szilikonperem biztonságosan 
tapad a bôrre.

Öntapadó és nem öntapadó változatban.
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A Magyar Sebkezelő Társaság  XV. Kongresszusa 
Budapest, 2012. október 18–19. 

htpp://www.euuzlet.hu/mskt

Összefoglalók
(Az első szerzők nevének ABC sorrendjében, a szerzők neve előtti szám a kong-

resszusi programban szereplő sorszám)

14. Dr. Baracs József (Pécsi Tudományegyetem ÁOK Klinikai Központ Se-
bészeti Klinika, Pécs): Hydrofiber tartalmú habkötszer alkalmazása a nem gyógyuló sebek 
kezelésénél 

Több éve sikeresen alkalmazzák a habkötszereket a váladékozó sebek kezelésének 
széles területén. Kifejlesztettek egy új, Hydrofiber tartalmú, egyedülálló tulajdonsá-
gokkal rendelkező habkötszert. Ennek az új kötszernek a tulajdonságait számos in vitro 
laboratóriumi teszten keresztül vizsgálták azért, hogy meghatározzák legfőbb előnye-
it, melyeket nyújthat. A nemgyógyuló sebek kezelése során gyakran szembesülünk a 
következő problémákkal: 

1. maceráció: a sebváladék a sebkörnyéki területre kerül  
2. fájdalom és diszkomfort érzés a kötéscsere során, amelyet gyakran a sebalap de-

hidrációja okoz 
3. a kötszer nem illeszkedik tökéletesen a sebalaphoz, amely a baktériumok elsza-

porodásához vezethet 
Mindhárom probléma késlelteti a sebgyógyulás folyamatát. A megfelelő köt-

szer megválasztása segítheti a klinikai eredmények javulását ezekben a kihívást jelen-
tő helyzetekben is. 

13. Dr. Bereczky Biborka, Dr. István Gábor, Dr. Valkó Luca* (Semmel-
weis Egyetem II. sz. Sebészeti Klinika, *Semmelweis Egyetem Anaesthesiológiai és 
Intenzív Therápiás Klinika, Budapest): Végbél-tumor műtétét követően kialakult Four-
nier-gangraena sikeres kezelése 

Alsó harmadi végbél-tumor resectiós műtétjét (op.sec.Dixon) tehermentesítő trans-
versostoma felhelyezésével fejezte be az operatőr. Az 5.p.op napon klinikailag csaknem 
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tünetmentes varratinsuffitientia jeleit észlelték. A meglévő tehermentesítés mellett en-
nek spontán gyógyulása volt várható. A betegnél azonban 3 héttel a műtét után rend-
kívül fudroyans nagy kiterjedésű Fournier-gangraena alakult ki a gáttájon. Azonnali, 
majd ezt követően sokszoros feltárások után - az igen gondos kezelésnek köszönhető-
en - a beteg gyógyult. A szerzők előadásukat gazdag képanyaggal demonstrálják. 

 1. Prof. Dr. Daróczy Judit, Dr. Poroszkai Mária, Dr. Virágh Zsófia, Dr. 
Gyöngyössy Orsolya (Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Bőrgyógyá-
szati és Lymphoedema Szakrendelő, Budapest): A nem gyógyuló sebek ellátásának vezér-
fonala: pontos diagnózis és sebkezelési irányelv 

A krónikus (nem gyógyuló) sebek leggyakoribb okai: krónikus vénás elégtelenség 
(75%), diabetes mellitus (7%), érszűkület (5%), nyiroködéma (0,5%), vasculitis (0,5%), 
daganat (0,3%), egyéb (11,7%). Az egyéb kategóriába tartozó sebek nem ritkák és a ke-
zelés sikerét meghatározza a pontos diagnózis. Szerzők néhány ritka esetet mutatnak 
be, melyeket hónapok óta kezeltek különböző bőrgyógyászati és sebészeti szakrende-
lőkben, anélkül, hogy a sebek kialakulásának az okát meghatározták volna.  

Ehler-Danlos syndroma: trauma után varrott seb a kóros kötőszöveti rostok mi-
att nem gyógyult Naevus flammeus: ritka az angioma kisebesedése, a microcirku-
lációs zavar kezelése vezet gyógyuláshoz Heroin lokalis injiciálása: lokális immun-
deficiencia és toxikus ártalom miatt okoz fekélyt. Csak az ok tisztázása vezetett az 
évek óta fennálló szövethiány gyógyulásához Erythema ab igne: ritka bőrbeteg-
ség, a hő által okozott mikrocirkulációs elégtelenség és fekélyképződés csak a kivál-
tó ok kiderítésével orvosolható  Cellulitis: a krónikus dermalis infekció mikroabs-
cessusokkal és következményes  labirintusszerű, sipolyozó járatok kialakulásával jár  
A nem gyógyuló sebek sikeres kezelése multidiszciplináris feladat. A szakmák (alap-
ellátás, angiológia, bőrgyógyászat, diabetológia, sebészet, érsebészet stb.) közötti kon-
szenzuson alapuló sebkezelési irányelv alkalmazása teszi lehetővé a kivizsgálásnak, a 
diagnózis meghatározásának és a kezelés egységes végrehajtásának a megvalósulását. 

23. Dr. Faragó Péter, Dr. Vértes László (Magyar Orvostörténelmi Társaság, 
Budapest): A ,,korszerű égéskezelésről'' 60 évvel ezelőtt 

Egyed Béla (1911, Dés - 1990, Budapest) a kolozsvári egyetemen lett orvos 1937-
ben. Kolozsvárott, majd Marosvásárhelyen működött, 1941-től sebész szakorvos. 
1945-től Budapesten a Koltói Anna Kórház orvosa, 1951-től 1960-ig osztályveze-
tő, 1960-1976 között a baleseti rehabilitációs osztály osztályvezető főorvosa. 1968-
ban az orvostudomány kandidátusa, később egyetemi címzetes tanár; Semmelweis 
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emlékérmes. Számos közleménye a traumatológiával, a rehabilitációval foglalkozik.  
60 évvel ezelőtt, 1952-ben az Orvosi Hetilap közölte - elismerésként élcikként - ,,A 
korszerű égéskezelés'' című írását. A fejléc: Koltói Anna Baleseti Kórház II. Sebészeti 
Osztálya. Előbb röviden utal a történeti adatokra, vitákra, ellentétes nézetekre. Említi 
Gildnet, jobb a gyógyulás, ha ,,csak frissen vasalt gyolcsot és semmi egyebet'' nem tett 
a sebre. Hedri 1948-ban égési ankétot szervezett, együtt a Bőrgyógyászati és a Men-
tésügyi Szakcsoporttal. A polypragmasia nem megfelelő, a túlzott aktivitás ront. A 
lényeg a steril fedés, meleg tárolás. Meleg citromos teát adjunk. Morphiumot adha-
tunk. Kenőcsös kezelés nem jó. A szerző megjegyzi, hogy az osztályra szállított égés-
sérültek ,,beolajozva, szívszerekkel megtömve, lemosatlan környezettel'' érkeznek. A 
Sebész Szakcsoport 1951-ben égési ankétot rendezett az elsősegélyről. Ennek állásfog-
lalását ismerteti a cikk befejező része. 

6.  Dr.Farkas Péter  (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus és Tbc-s 
Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály): A diabeteszes malum perforans konzervatív és mű-
téti kezelése

Célkitűzés : A diabeteszes neuropathiás lábon észlelt szövődmények közül az leg-
gyakoribb elváltozás a trophicus fekély (malum perforans, ulcus plantae) kialakulása, 
mely a láb különböző részein található. Létrejöttében a láb statikai szerkezetének meg-
változása (a boltozatok lesüllyedése), kóros nyomáspont kialakulása, a fájdalom érzé-
sének csökkenése vagy hiánya (szenzoros neuropathia), valamint a krónikus irritáció 
együttesen játszik szerepet. Kezelés során törekedni kell a talpon egyenletes nyomás-
viszonyok kialakítására és a fekélyes seb tehermentesítésére. 

Tárgyalás: Mivel a diabeteses neuropathiás lábelváltozások gyógyhajlama több-
nyire jó, ezért a kisebb sebészi beavatkozások mellett elsődlegesen a konzervatív keze-
lési módok alkalmazására kell törekedni. A kezelés első szakaszában az érintett végtag 
teljes tehermentesítése szükséges. Antibiotikum adása csupán a gyulladás lokális vagy 
szisztémás jelei esetén indokolt. A modern sebkezelő anyagok (ezüst tartalmú kötsze-
rek, hidrokolloidok), valamint a korszerű sebkezelési technológiák (negatív nyomású 
rendszerek) alkalmazása gyorsítja a gyógyulást és rövidíti a kezelés időtartamát. A be-
teg mobilizálására csak a gyulladás mérséklődése után kerülhet sor, de hosszabb-rövi-
debb idejű részleges tehermentesítésre szinte minden esetben szükség van. A diabete-
szes neuropathiás láb kezelésére használt ortéziseknek rögzítő és tehermentesítő fajtája 
van, melyek többnyire egyedi mintavétel után készülnek.  Használata a rögzítés vagy 
tehermentesítés igényétől függően általában több hónapig szükséges.  A neuropathi-
ás (diabeteses) gyógycipő részben prevencióként, részben pedig a súlyos lábelváltozá-
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sok kezelésére használható. A cipőben vagy az ortézisben elhelyezett egyedi speciális 
talpbetétek részben egyenletes teherelosztást biztosítanak a talpi sebek kialakulásának 
megelőzésére, részben a kóros talpi nyomáspontokon csökkentik a nyomást, így biz-
tosítva a talpi fekélyek tehermentesítését. 

A hosszanti lábboltozat lesüllyedése miatt leggyakrabban a talp középső harma-
dában alakul ki malum perforans. A seb alatt sokszor egy csontos dudor is tapintha-
tó, mely a láb csontjainak és ízületeinek súlyos destrukciója, a csontos boltozat extrém 
deformálódása következtében jön létre. Oldalirányú röntgen-felvételen általában va-
lamelyik lábtőcsont nagyfokú lesüllyedése látható. Műtétet a konzervatív terápia (te-
hermentesítés, sebkezelés) eredménytelensége, átmeneti gyógyulást követő ismételt 
kiújulások, valamint jól tapintható és röntgen-felvételen jól meghatározható csontki-
türemkedés esetén végzünk, amennyiben a lábon jó artériás keringés mutatható ki. 
Korábban a lateralis talpszélen végeztük a feltárást, újabban a seben keresztül vezete-
tünk hosszanti metszést, a csont levésése után pedig nyitott sebkezelést alkalmazunk. 
A csont-többlet eltávolítása állás és járás során csökkenti az adott területet érő talpi 
nyomást, gyorsítja a seb begyógyulását és megelőzi a későbbi recidívát. Természete-
sen a műtét után megfelelően kialakított totálkontakt lábortézis és gyógycipő hasz-
nálata mindig szükséges.  

Következtetés:  A diabeteszes neuropathiás lábszövődmények egyik leggyakoribb 
megjelenési formája a malum perforans kialakulása, mely a láb különböző helyeire lo-
kalizálódhat, de leggyakrabban az ujjakon és a talpon jelenik meg. Kezelésében több-
nyire elegendő a konzervatív terápiás lépések alkalmazása, de időnként szükség van 
kisebb műtétek elvégzésére is. Az ujjakon kialakult mély sebek és osteomyelitis esetén 
minor amputáció végezhető, mely az ujj részleges reszekcióját, a teljes ujj eltávolítását, 
vagy a lábközépcsontok amputációját is magában foglalja. Ezen műtétek elvégzésére az 
esetek döntő többségében a láb distalis felén kerül sor. A talpon kialakult mély feké-
lyek gyógyulása bizonyos esetekben csak a hosszanti lábboltozat lesüllyedésével kiala-
kult csontkitüremkedés, exostosis levésése után következik be. Természetes a műtéte-
ket követően is majdnem minden esetben szükség van különböző gyógycipők, illetve 
lábortézisek használatára a recidíva kialakulásának megelőzése érdekében.

21. Dr. Fazekas Gábor (II. Háziorvosi Körzet, Taksony): Az ulcus cruris és kró-
nikus sebek kezelése a háziorvosi praxisban 

A vidéki háziorvosi praxis legtöbb időt és terápiás gondot okozó megbetegedése a 
lábszárfekély és a krónikus sebek gyógyítása. A betegnek megterhelést jelent a szakor-
vosi rendelők rendszeres látogatása anyagilag és időben is ismerve a hazai tömegközle-
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kedés és betegszállítás helyzetét. Háziorvosként 2009 óta kezelem nedves sebkezelési 
módszerrel a betegeimet. Jelenleg praxisomba 2750 beteg tartozik. Az eltelt időszakban 
92 ulcusos és gennyedő sebbel szenvedő beteget kezeltem. Előadásomban 3 beteg sorsát 
és gyógyulási folyamatát szeretném Önökkel ismertetni. I.  B.  J. 80 éves - Laryngec-
tomia gégetumor miatt, alsó végtagi ütőerek szűkülete, postphlebitikus szindróma a 
BAV-on. Sérülés következtében a b. lábháton haematoma keletkezett, amely inficiá-
lódott és a lábszár lateralis oldalán bőrnekrozis keletkezett. A beteg sebei gyógyultak. 

II. K. GY. 79 éves, jobb oldali csípő TEP műtétén kívül érdemleges megbetege-
dés nélkül. 2011.10.8-án háztartási baleset során leforrázta b. gluteális tájékát és comb-
jának lateralis oldalát. Az intézeti kezelést elutasítván sebe minimális hámhiánnyal je-
lenleg gyógyulóban. 

III. A. F-né, 67 éves - Diabetes mellitus, 2009-ben megfelelő perifériás keringés 
mellett a b. lábszáron atípusos nekrotizáló fekélyek keletkeztek.1 év múlva a j. lábszá-
ra is kifekélyesedett. 2011-ben a b. lábszár fasciitis necrotisans és szepszis miatt femo-
ralis amputáció történt. A csonkon bőrnekrózis alakult ki. Jelenleg a csonk sebe gyó-
gyult, a j. lábszár ulcusa gyógyulóban.  

Előadásom zárszavában szeretném megköszönni a Kelen Kórház munkatársai-
nak önzetlen segítségét és a lehetőséget, hogy a kórház keretein belül is folytathatom 
gyógyító munkámat. Praxisomban a betanítás és bemutatás ellenére az otthoni kötö-
zések nem vezettek kielégítő eredményhez. Ezért a Szakmai Konszenzus Konferen-
cia ajánlása alapján a sebfelmérés és kategorizáláson kívül a kötözéseket írásbeli meg-
bízással az asszistenseimre bíztam. Ezután is betegeimet hetente egyszer ellenőriztem, 
illetve magam kötöztem. E változtatás rövid időn belül eredményre vezetett. Szeret-
ném kihangsúlyozni a rendszeres mikrobiológiai vizsgálatok és a célzott antibiotikus 
kezelés jelentőségét. Mióta e-mail összeköttetésem van a mikrobiológiai laboratórium-
mal a tenyésztés eredménye számomra 4-5 napon belül ismert. 

20. Hegedűsné Juszku Beáta, Kiss Lajosné, Kocsány Józsefné, Takács 
Krisztina (DE OEC Neurológiai Klinika, Debrecen): A decubitusról ,,kicsit másként'' 

Előzmény és célkitűzés: A decubitus napjainkban népegészségügyi probléma-
ként jelenik meg. Elsődleges cél: megállapítani, milyen számban fordul elő kli-
nikánkon felfekvés, és biztonsággal tudjuk-e szűrni a betegségre való hajlamot.  
Módszerek: Betegdokumentáció alapján, retrospektív vizsgálattal elemeztük az elmúlt 
két év (2010, 2011) fekvőbetegeit és rizikótényezőiket. Hat rizikótényező alapján vizs-
gáltuk betegeinket, ezek alapján mértük a kialakulásra való hajlamot. 
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Eredmények: A mintából (n=3826) 130 fő decubitusos, 86 beteg (2,25%) 
esetében klinikánkon alakult ki, 44 fő így érkezett. A decubitus 93%-ban fek-
vő betegek esetében jelent meg, ami ezen adatok alapján a legjelentősebb rizi-
kótényező a cukorbetegség (20,75%) és az incontinentia (27,13%) előtt. Adata-
ink alapján leggyakrabban I-II. fokú (közel 50%) felfekvés alakul ki. A felfekvések 
59,2%-a sacrálisan jelenik meg. A felfekvés javulási aránya 36%, gyógyulási 33%.  
Következtetés: Adataink nem alkalmasak általános következtetések levonására. Nem 
találtunk adatot arról, hogy az általunk vizsgált rizikótényezők alapján történt volna 
hasonló beteglétszámot és intervallumot átfogó vizsgálat. A vizsgálatunk elsődleges 
célját elérte: kiderül, a vizsgált két évben a fokozottan veszélyeztetett betegek (1580 
fő) közül 86 főnél (5,44%) alakult ki felfekvés. Szűréssel, minőségi ápolással, megfe-
lelő eszközök alkalmazásával veszélyeztetett betegeknél is elkerülhető a kialakulás. 
Legnagyobb hangsúlyt mégis a prevencióra kell fektetnünk, hiszen könnyebb ápol-
ni, mint gyógyítani!

24. Dr. Horváth Imre, Dr. Vértes László (Magyar Orvostörténelmi Társa-
ság, Budapest): A műtét utáni felfekvésről, 1943-ban 

Egedy Elemér ”Műtéti előkészítés és utánkezelés” című kötete hírneves sorozat-
ban jelent meg: a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára adta ki Budapesten, 
1943-ban.  Az előszó írója, Matolay György egyetemi nyilvános rendes tanár, az egyik 
budapesti sebészeti klinika igazgatója méltatja a szerzőt: Az a szerencsés körülmény, 
hogy e munka szerzője többéves kórbonctani előtanulmány s egy évtizedes belklinikai 
munkálkodás után került a sebészeti klinikára, ahol már csaknem 10 éve foglalkozik be-
tegeink műtéti előkészítésével, és műtét utáni kezelésével.  A könyv egyik alfejezetének 
témája „A műtét utáni felfekvés”. Eszerint fontos a bőrterület műtét előtti vizsgálata, 
kezelése. Sorolja, kik hajlamosak a felfekvésre. Említi a veszélyeztetett testrészeket. Ös-
szesíti a tünetek kialakulási folyamatát. Szót ejt a vízágyról, utal a túlzott leszorítás és 
az égés veszélyeire. A szerző konkrét útmutatókat ad a kialakult fekély kezelési mód-
szereire. Egedy Elemér belgyógyászati munkássága a sebészeten igen jelentős, elismert.   
Végül szabadjon szomorúan megjegyeznünk, hogy geriatriai osztályokra műtéti osz-
tályok sokszor helyeztek át idős betegeket kiterjedt felfekvéssel.  

2. Prof. Dr. Hunyadi János (Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudomá-
nyi Centrum, Sejtterápia Klinikai Központ, Debrecen): Az égési sérülések korszerű ko-
rai ellátásának jelentősége 
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Az előadás összefoglalja az égési sérülés, valamint az égésbetegség kialakulásának 
lényeges elemeit. Összegzi a túlélési esélyét befolyásoló tényezőket, melyek közül a 
sérülés mélysége, és kiterjedése kiemelkedő jelentőséggel rendelkezik. Az égés során 
keletkező szövetkárosodás mértékét nagymértékben befolyásolják az égés bekövetke-
zése utáni cselekvések. 

Hőelvonó tulajdonságú anyag alkalmazása csökkenti a károsodás mértékét. Ha a 
betegnél a nem időben történő, vagy nem megfelelő kezelés következtében sokkos ál-
lapot jön létre, az a sérülés elmélyülése révén is kihatással van a beteg túlélési esélye-
ire. Az égési sérülések korszerű korai ellátása meghatározó jellegű, mind a gyógyulás 
kozmetikai vonatkozásában, mind a beteg túlélési esélyét illetően. 

17. Dr. Kovács L. András, Dr. Kádár Zsolt, Dr. Fekecs Tamás, Dr. Szász 
Orsolya, Dr. Battyáni Zita, Dr. Molnár Krisztián*, Dr. Várszegi Dalma (Pé-
csi Tudományegyetem Klinikai Központ Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológi-
ai Klinika, *Radiológiai Klinika, Pécs): A negatív nyomásterápia (NPWT) bőrgyógyá-
szati alkalmazása 

A negatív nyomásterápia (Negative Pressure Wound Therapy - NPWT) alkal-
mazása a sebeken zárt rendszeren keresztül drainage segítségével folyamatosan eltávo-
lítja a sebváladékot, csökkentve a seb bakteriális terhelését, meggyorsítja a seb feltisz-
tulását. A szubatmoszférás nyomás hatására csökken a seb és a sebkörnyéki oedema, 
javul a vér és nyirokerek dekompressziója, fokozódik a seb vérellátása, a vascularizá-
ció. A módszer stimulálja a granulációs szövetképződést, a nedves sebkezelés feltétele-
it megteremtve a sebgyógyulás számára ideális körülményeket hoz létre, összehúzza 
a sebszéleket és segíti a transzplantátum megtapadását. A zárt rendszer révén csökken 
a külső kontamináció veszélye, a kötésváltások gyakorisága, ill. egyszerre több seb ke-
zelhető. Az NPWT-nek széles körű az indikációja: traumás sebek, krónikus, konzer-
vatív kezelésekre nem reagáló fekélyek, égés és bőrtranszplantációk, nehezen gyógyuló 
műtéti sebek, sebszétválás, decubitus, diabeteses fekélyek. A szerzők a negatív nyo-
másterápia bőrgyógyászati alkalmazási lehetőségeit mutatják be különböző etiológiá-
jú fekélyek kezelésében. A vénás keringési elégtelenség, súlyos bőr-lágyrészfertőzés, 
továbbá égés következtében kialakult fekélyek, ritka etiológiájú fekélyek, mint rheu-
matoid arthritishez társuló ulcus és pyoderma gangrenosum esetei az NPWT haté-
konyságát prezentálják. Az alapbetegség kezelése - az oki terápia mellett alkalmazott 
NPWT költséghatékony módszer konzervatív terápiára rezisztens lábszársebek gyó-
gyításában, csökkenti a magas járóbeteg-ellátási és kötszerköltséget, az ismételt kórhá-
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zi felvételt igénylő esetek rövid idő alatt gyógyíthatók. Ajánlatos lenne a negatív nyo-
másterápia társadalombiztosító által történő finanszírozása Magyarországon. 

7. Dr. Mecseky László (Diabétesz Láb Ambulancia, Medi-Dhoro Kft., Buda-
pest, Dr. Kenessey Albert Kórház Balassagyarmat, Miskolci Semmelweis Ignác Egész-
ségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft., Miskolc, Kenézy Kór-
ház Végtagsebészeti Osztály,  DE OEC Traumatológiai Tanszék Debrecen) : Miért 
költséghatékonyabb a diabéteszes lábsebek kezelése Curiosa géllel? 

A diabéteszes/neuropathiás lábszövődmények, a talpi fekélyek a krónikus sebke-
zelés legproblémásabb esetei. A modern kötszerek és segédanyagok nélkül esély nem 
lenne a végtagok megmentésére, de a mai technika vívmányai, új sebkezelési metó-
dusok, a komplex kezelés közel 100%-os sikerrel is járhatnak. Az amerikai eredmé-
nyek mellett a hazai példákat sem szabad elfelejteni. A finanszírozási korlátok azonban 
ezen betegcsoportot is azonos mértékben sújtják, annak ellenére, hogy itt a sikertelen-
ség sokkal többe kerül. A Curiosa gél a neuropathiás betegek legalább 80%-ánál alkal-
mas arra, hogy kiegészítse, sőt a sebgyógyulás bizonyos fázisában helyettesítse a drá-
ga kötszereket. A sebkezelés fő célkitűzéséit a cink hyaluronat minden ponton képes 
kielégíteni. A magyar találmányt méltatlanul hanyagoltuk az elmúlt években, talán 
a finanszírozás hiánya miatt. Másfél éves széleskörű alkalmazása, közel 3000 gondo-
zott betegen, bebizonyította, hogy a sebgyógyulásra kifejtett pozitív hatásán kívül a 
recidívák megelőzésében is komoly szerepe van. A típusosan durván keratotikus he-
gek a lábon rugalmasabbá válnak, a berepedések miatti kiújulás ritkább, a keratosisok, 
és a papillomatosus elváltozások gyakorisága is csökken. Lényegében ellenállóbb bőr 
jön létre az autonom neuropathia ismert patológiája ellenére. A jelenség magyaráza-
ta, hogy a hyaluronat a fiatal ép bőr lényeges alkotóeleme, melynek mennyisége idős 
korban és cukorbetegeken aránytalanul lecsökken. 

Ennek pótlása és a fertőzések esélyét csökkentő cink együttesen ellenállóbb, egész-
ségesebb bőr regenerációhoz vezet, mely a veszélyeztetett betegek életkilátásait jelen-
tősen növelheti, egy orvosi lábápolást és tehermentesítést menedzselő komplex ellá-
tás részeként.  

18. Dr.Mersányné Gömzsik Eleonóra (Bella-Hungária Kft. ): Innovatív seb-
ellátás (15 perc)

Összefoglaló nem érkezett.
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8. Dr. Meszes Angéla, Vasas Judit, Dr. Szolnoky Győző Ph. D., Prof. Dr. 
Kemény Lajos D.Sc (Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati és Allergológiai 
Klinika, Szeged): A diabeteses láb ápolásának elmélete 

A diabeteses láb a cukorbetegség szövődményeként jelentkező angiopathia és perifé-
riás neuropathia következtében kialakuló tünetegyüttes. Az elhanyagolt szövődmények 
talpi fekély kialakulásához, sebfertőzéshez, gangraenához, és legsúlyosabb esetben a vég-
tag amputációjához vezethetnek, amelyek nemcsak életminőségbeli romlást jelenthet-
nek, de a beteg életét is veszélyeztethetik. Ezen szövődmények és kezelésük évről-éve 
egyre nagyobb egészségügyi problémát és finanszírozási terhet jelentenek világszerte.   
A megelőzésnek óriási szerepe van, amelynek ki kell terjednie a gondos anyagcsere veze-
tésre, a megfelelő gyógyszerelésre, a neuropathia és a mikrocirkulációs zavar korai fel-
ismerésére, az infekció megelőzésére és a megfelelő tehermentesítő lábbeli megválasztására. 
A diabeteses betegek gondozása és vezetése feltétlenül multidiszciplináris csapat feladata.  
Előadásunkban bemutatjuk a diabeteses láb jellegzetességeit, szövődményeinek kiala-
kulását, valamint ezek megelőzésének és orvoslásának elméleti és gyakorlati lehetősé-
geit klinikánk sebkezelési ambulanciáján. 

4. Dr. Meszes Angéla, Dr. Tálosi Gyula Ph.D.*, Prof. Dr. Orvos Hajnalka 
PhD.**, Sánta Csilla, Vasas Judit, Prof. Dr. Kemény Lajos D.Sc., Dr. Csoma 
Zsanett Ph.D. (Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klini-
ka *Szegedi Tudományegyetem, Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egész-
ségügyi Központ**Szegedi Tudományegyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 
Szeged): Sebkezelés kora- és újszülött korban 

Az irodalomban ez idáig kevés adat áll rendelkezésre a koraszülötteknél, újszülöt-
teknél alkalmazható sebkezelési módszerekről, emellett a kezelés a klinikai gyakor-
latban gyakran igen nagy kihívást jelent. Ezen speciális betegcsoportban előforduló 
sebkezelést igénylő elváltozások leggyakrabban iatrogén ártalmak és congenitalis rend-
ellenességek következtében alakulnak ki. A koraszülött és újszülött bőr anatómiai és 
élettani sajátosságai, valamint a koraszülöttekben gyakran fennálló súlyos szisztémás 
betegségek és ezek kezelése jelentősen befolyásolhatja a sebgyógyulás mechanizmusát.  
2012 februárjától az SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi 
Központ Perinatalis Intenzív Központjában és az SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika Újszülött Osztályán rendszeres bőrgyógyászati szakvizsgálatot vezettünk be, 
melynek során számos kora-és újszülöttnél vált szükségessé szakszerű sebellátás. A ki-
váltó okok között leggyakrabban sebfertőzés, extravasatiós sérülés és decubitus szere-
pelt. Előadásunkban 8 gyermek esetbemutatásán keresztül szemléltetjük a sebgyógyulás 
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folyamatát, a sebgyógyulást befolyásoló tényezőket, valamint a tradicionális és modern 
sebkezelési módszerek alkalmazhatóságát, hatékonyságát ezen betegpopulációban. 

10. Dr. Rédling Marianna, Prof. Dr. Daróczy Judit (Egyesített Szt. István 
és Szt. László Kórház Bőrgyógyászat és Nyiroködéma Rehabilitáció, Budapest): Mi-
ért nem gyógyul a diabéteszes seb? 

A cukorbetegek lábán kialakuló sebek a nehezen gyógyuló sebek közé tartoznak. 
Ennek hátterében a sebgyógyulás minden szakaszában kimutathatók károsodások.  
Ezek közül kiemelendő: 

- a diabéteszt jellemző alacsony fokú gyulladásos állapot és az immunsejtek mal-
funkciója, melyek következtében a diabéteszes sebekben az immunreakciók nem ha-
tékonyak, a sebgyógyulás gyulladásos fázisa elhúzódó és rossz a fertőzésekkel szem-
beni védekezés 

- a neuropátia miatt csökkent a neuropeptidek szintje, ami a gyulladásos reakció 
és az angiogenezis elégtelenségéhez közvetlenül is hozzájárul 

- a makroangiopátia következtében kialakuló hipoxiát a mikrocirkuláció károso-
dása (endothel diszfunkció és autoreguláció megszűnése) súlyosbítja  

- a hipoxiára adott válasz elégtelen, az angiogenezis és a vasculogenezis is gátolt  
- a proliferatív fázist lassítja a seb szélét alkotó keratinocit
- és fibrocita diszfunkció és a magas metalloproteináz szint 
Az előadásban összefoglaljuk a fenti károsodások korrekcióját célzó terápiás lehe-

tőségeket, amelyek a jövőben reményt jelenthetnek a diabéteszes sebek eredménye-
sebb kezelésében. 

12. Dr. Rozsos István PhD. MBA, Forrai Erika*, Illés János* (Theta Egész-
ségügyi Központ, Pécs, *Richter Gedeon Nyrt., Budapest): Krónikus sebek kezelésekor 
- mi történik a sebfedés alatt?

A krónikus sebek kezelése - a sebellátás eszköztára hatalmas fejlő-
désen ment keresztül az elmúlt két évtizedben. A különböző terápiás kombi-
nációk pontos analíziséhez nem elegendő a humán megfigyelések és vizsgála-
tok rendszerezése és elemzése, szükséges a felhasznált anyagok vizsgálata is a 
speciális teljesítmények megértéséhez. A klinikai gyakorlatban megfigyelhető vál-
tozások (fájdalom változása, sebváladék menedzselése, keringés javítása) magyará-
zatait kerestük speciális laboratóriumi körülmények között végzett vizsgálatokkal.  
A világirodalmi javaslatok alapján a kötszerek és a legideálisabbnak ítélt hidrogél ala-
pú, Cink-hyaluronát tartalmú készítmény interakcióit elemeztük. Esetbemutatások 
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kapcsán bemutatjuk a klinikai észlelés és a laboratóriumi viselkedés közötti kapcsola-
tokat. 

3. Salczerné dr. Hok Mária (független tanácsadó, Budapest): Integrált folyama-
tok a sebellátás optimalizálására 

Az előadás strukturált, szisztematikus és evidenciákra alapozott, mérhető integrált  
folyamatok bevezetését  javasolja  a sebellátás optimalizálása céljából. A sebellátás integ-
rált folyamatának középpontjába a páciensek szükségleteit és költségeit helyezi, ezek-
hez javasolja integrálni a sebellátás technikáját és eszközeit, ezek alapján összeállítani a 
sebellátás  irányelvét, a sebellátás ,,best practice'' követelményeinek összeállítását. In-
tegrálni kell ezek alapján összeállított képzési és továbbképzési programokat, és végül 
szükséges a folyamatos monitorizálás és kiértékelés integrálása is a folyamatba. 

5. Sánta Csilla, Dr. Meszes Angéla, Dr. Tálosi Gyula Ph.D.*,  Prof. Dr. 
Kemény Lajos D.Sc., Dr. Csoma Zsanett Ph.D. (Szegedi Tudományegyetem, 
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, *Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyó-
gyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Szeged): Sebfertőzés myelomenin-
gocele miatt operált újszülöttben.

A napjainkban alkalmazott felnőtt sebkezelés klinikai gyakorlata gyakran nem hasz-
nálható koraszülött és újszülött korban. Különböznek többek között a kötözési és rögzí-
tési technikák, a dezinficiálási lehetőségek és a felhasználható kötszertípusok. A kötözés-
technikai problémák mellett a kiváltó okok tekintetében is különbségek figyelhetők meg.  
Esetünk egy 39. gestatios hétre, problémamentes terhességből, normál súllyal és 9-9-
10-es Apgar értékkel született újszülött kezelését mutatja be. A gyermeknél a lumbo-
sacrális gerincszakaszon elhelyezkedő, diónyi, kétharmad részben bőrrel fedett myel-
omeningokelének megfelelő terimét észleltek a szülést követően. Az elváltozást a 3. 
életnapon sebészileg zárták. A beavatkozást követő első napon lázas állapot alakult 
ki, majd a 3. napon a sebszélek indurálttá, erythemássá váltak és szétnyíltak. A sebből 
nagymennyiségű purulens váladék távozása, valamint liquorcsorgás volt megfigyelhe-
tő. A sebváladék tenyésztés ESBL termelő Klebsiella pneumoniae jelenlétét igazolta. 
Az újszülöttnél a mikrobiológiai vizsgálatnak megfelelően célzott parenterális antibi-
otikum terápia indult. A seb feltisztítására és hámosítására modern sebkezelési mód-
szereket alkalmaztunk, figyelembe véve az újszülöttek kötözésének egyedi jellemző-
it. A kezelés során a sebszélek reakciómentessé váltak, a seb feltisztult, a granuláció, 
majd ezt követően a hámosodás megindult. Kontroll tenyésztés kórokozó jelenlétét 
nem igazolta, a csecsemő jó általános állapotban van. 
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15. Dr Sebestyén Judit, Dr Sáfrány György, Dr Mészáros Gábor, Dr Ré-
vész Zsolt (Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Égési és Plasztikai Se-
bészet): 

Vákuumterápiás, tartály nélküli, mobil eszközzel szerzett sebkezelési tapasztalataink 
A PICO egy egyszer használatos, egyszerűsített sebkezelő rendszer, mely negatív 

nyomású elven működik. A negatív nyomású sebkezelés terápiát leegyszerűsíti a ke-
vésbé váladékozó sebek esetében egy egyszerű, könnyen használható készülékkel. A 
készülék 7 napig folyamatosan tud működni 80 Hgmm-es nyomáson. A PICO köt-
szer 4 rétegből tevődik össze: 

-magas páraáteresztő képességű külső réteg 
– teszi lehetővé a tartály nélkülözését. Előnye, hogy a vízpárát átereszti, viszont 

a baktériumokat nem.
 - váladék megkötő réteg
- légzáró réteg – mely egyenlően osztja el a nyomást a kötszer egész felületén
- szilikon tartalmú, sebbel érintkező, tapadós réteg – ami szabad utat enged a ne-

gatív nyomásnak a sebalapba, illetve a váladéknak az onnan való távozásához.
Klinikai indikációk: Olyan alacsony, ill. közepesen váladékozó sebbel rendelkező 

betegnél ahol a negatív nyomású sebkezelő terápia ajánlott, azzal a céllal, hogy a vá-
ladék és fertőzés eltávolítása elősegítse a sebgyógyulást. Használható mind klinikai, 
mind otthonápolási körülmények között. Olyan sebeknél ajánlott a készülék haszná-
lata, ahol 7 nap alatt 1 db 300 ml-es tartályra lenne szükség a váladék távozásához. A 
módszer előnyei: Nagyobb beteg mobilitást tesz lehetővé, gyorsabb a beteg elbocsátá-
sa. Esetbemutatás.

16. Dr. Sebestyén Judit, Dr. Sáfrány György, Dr. Mészáros Gábor, Dr. 
Révész Zsolt (Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Égési és Plasztikai Se-
bészet): Hidrosebészet terén szerzett kezdeti tapasztalataink 

A hidrosebészet új lehetőséget nyújt a precíz és szövetkímélő tangencionális nec-
rectomiára.  Osztályunkon a Versajet készüléket használjuk. Kezdeti tapasztalataink-
ról szeretnénk beszámolni. Mind a szélességi, mind a mélységi határokat pontosabban 
lehet tartani ezzel az eszközzel, mint az éles tangenciális technikáknál.  Végig látha-
tó a sebalap és a környező ép szöveteket, bőrt megkíméli. Ez mély, és kényes terüle-
ten lévő sebeknél kiemekedő jelentőségű. Precíz kimetszést tesz lehetővé, az egészsé-
ges szövet megőrzése mellett. Bemutatjuk a vízsugár technológiát:

Nagy sebességű sós vízáram, és vákuum. Szuperszónikus sós vízáram, az emberi 
hajszál vastagságával azonos. Levágja és összegyűjti a nekrotikus törmeléket. Eltávo-
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lítja a törmeléket a vákuum. A vízsugár az ép szövet rugalmasságának köszönhetően 
visszapattan. A sebességi fok emelésével a vízsugár megkezdi a szövet levágását. Bemu-
tatjuk a készülék működését. Bemutatjuk saját műtéti eredményeinket is.

11. Dr. Sugár István med.habil. (SE II. Sebészeti Klinika): Az Európai Sebke-
zelő Társaság 22. Konferenciája Bécsben 

A EWMA konferenciájának hangulatát, irányvonalait szeretné előadó bemutatni, 
amely feltétlen példa értékű az MSKT további működése vonatkozásában is. 

19. Dr. Szokoly Miklós - ifj. Dr. Szokoly Miklós (Péterfy Sándor-utcai Kór-
ház, Traumatológiai Osztály, Budapest): Hibák és tévedések a mindennapi sebkezelésben

A Szerzők elemzik a kórházi illetve a szakambulanciákon történő napi sebkezelési 
protokollt.  Az ambuláns sebkezelés lehetőségei a járóbeteg gyakorlatban nem sokat vál-
toztak az elmúlt 50 év folyamán, pedig a lehetőségek adottak. A krónikus sebek korsze-
rű kezelése a kórházon belül továbbra is megoldatlan a jelenlegi jogszabályok miatt. 

Felhívják a figyelmet arra, hogy ezt az anomáliát valamiképpen fel kellene oldani. 
A különböző káros sebkezelő porokat és egyéb vegyszereket mind a mai napig hasz-
nálják. Hatékonyabb kampány kellene ezen szerek kivonására, illetve a kezelésben 
történő megszüntetésükre. A korszerű kötszerek alkalmazása Magyarországon "gye-
rekcipőben" jár még, pedig ez lényegesen csökkentené a gyógyulási időszakot. Ezen 
hiányosságok miatt, jelentős komplikációk adódnak a későbbiekben.

9. Vasas Judit, Dr. Meszes Angéla, Dr. Szolnoky Győző Ph. D., Prof. Dr. 
Kemény Lajos D.Sc (Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati és Allergológiai 
Klinika, Szeged): A diabeteses láb ápolásának gyakorlata 

Napjainkban a cukorbetegek számáról nincsenek pontos magyar statiszti-
kai adatok, de becslések szerint hazánk népességének kb. 4-8 %-a érintett, és ez 
az arány évente 10-15 százalékkal növekszik. A cukorbetegség és szövődménye-
inek kezelése rendkívül nagy terhet ró az egészségügyre és a szociális ellátásra.  
Sebkezelési ambulanciánkon a vénás eredetű lábszárfekélyek mellett a leggyakrab-
ban diabétesz szövődményeként kialakult talpi fekéllyel találkozunk. Ezen sebek ke-
zelése, gyógyulása az oki terápia megvalósulása mellett is időigényes és hosszadalmas.  
Előadásunkban bemutatjuk, hogy a mindennapi gyakorlatban elengedhetetlenül fon-
tos a betegek bőrápolással kapcsolatos felvilágosítása és oktatása, valamint a gyógyult 
betegeink nyomon követése és utógondozása. Emellett a betegek együttműködésének 
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kialakításával, valamint a rendszeres ellenőrzéseknek és folyamatos oktatásnak kö-
szönhetően megelőzhető a diabeteses láb szövődmények kialakulása.  

22. Dr. Vértes László, Dr. Horváth Imre (Magyar Orvostörténelmi Társa-
ság, Budapest): Winternitz Arnold az égésekről 1901-ben 

Dollinger Gyula kiemelkedő professzorunk az 1. Sebészeti Klinika igazgatója - a 
sebészet, a traumatológia, az orthopédia, az onkológiai jeles művelője. 1901-ben szer-
kesztette, írta a „Sebészeti módszerek” című monográfiát, amelyet a Magyar Orvosi 
Könyvkiadó Társulat Könyvtára LXXXVI. kötetként adott ki. A szerzők sorában: 
Illyés Géza, Kapits Jenő, Manninger Vilmos, Pólya Jenő, Winternitz Arnold - fé-
nyes névsor! 

A 31. és 32. oldalon: A Winternitz Arnold által írt fejezet az „Égések”.  A szerző 
akkor még műtőorvos, később egyetemi tanár, sebészeti klinika igazgatója.  Világhír-
nevének egyik bizonyítéka: a Babits Mihály műtétére felkért Nissen professzor kéré-
se az volt, hogy Winternitz asszisztáljon!  Az írás elején etikus megjegyzés: az ellátás-
ban ne legyünk ártalmasak és fölöslegesek  se. Külön tárgyalja az I. és II. fokú majd 
a III. fokú égést.  Felhívja a figyelmet a környezet desinfectiójára.  Ajánlja a bórvase-
lin kenőcsöt. Javasolja: Gyakoribb revízió indokolt. Az orvos legyen kíméletes. Újabb 
eljárásnak említi: a tömény vizes picrinsav borogatást. Külön említendő a szerző szép 
stílusa, szóhasználata - pl. velebánás, leollózzuk.
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