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ARTERIÄK BETEGSEGEI

A hyp.rlipidaemiälc

di6täs kezel6se

RODEK ESZTER

össznrocr.q.LÄs
A hyperlipidaemia - a dohärryzäs, :r oukorbetegs6g 6s

a magas v6r'nyomäs mellelt - az athelosclcrosis egyik

ftrntos rizik6faktola. Az utribbi dvtizedekben rohanto-

san n6tt a hyperlipidaerniäsok szämao 6s rnegpzaporerd-

tak a különbö26 thrsbetegs6gek is. A szakembetek v6-

lemdnye rnegegyczik abban, hogy a hyperlipidaenriäk

kezeldsät di6ta bevezet6s6vel kell kezdeni. Ärneruryi-

ben ez nem elegendd, akkol här'on h/rnap utän gy6gy-

szer alkalmazäsa is szüks6ges. Csak srilyos esetekbert

cälszerä a kett6t pärhuzamosan indftani. Fontos tehät

az rrrvrrs 6s a dietetikus együttmäkiid6se. Az aläbbi

szempontok alapjän kcll a di6läl tarlarri: r:siikkenterri

kell a teUtett zsfrsnvnko a koleszlerin, nz alkohol 6s az

energia bevitelto nüvehri kell a telitetlen zsfrsavak 6s a

rostok beyitel6t 6s meg kell vältoztnrni a sz6nhidrätfo-

gyasztäs össze16tcl6t.

KULCSSZAVAK

Iryperlipfulaeur.ia, k oleszlerin, diöta, ath,erosclerosi s

Dielary legimen fbr hyperlipidaenrias

ESZTER RODEK

One of lhe most importzurt risk factors of atheroscle-

losis is hyperlipidaemia besides smoking, diabetes and

hyperlension. In the last decades the number of

hyperlipidaemir: pnlients and lheir complications have

increased. Experts aglee that therapy should be star-

terl with dietary legimen and medical therapy should

fbllow it three months later. Only itr severe cases is in-

dicated to begin both therapies at the same time. The-

refirr', the r:ollabnralion betweerr the doctor and the

dietary nurse is inrportant. The n.. ain points of dietary

regimen are as fbllows: Io decrease the intake of the

saturated fatty acids, the cholesterol, the alcohol and

the energy, to increase the intake of the nonsaturated

fatty acids and the fibers and change the ratio of dif-

I'erent calbohydrates.

KEYWORDS

lryperlipfulaenr.iu, ch,olesterol, dietary regim.en, uthe-

rosclerosis

Revezet6s

Magyarorszäg lakossägänak eg6szsdgi irllapota az elnrült

härom 6vtizedben jelentdsen romlott. Ha ezen iddszak 6lel-

miszer-fbgyasztäsät vizsgäl.juk, azt läthatjuk, hogy az ällati

eredetri 6lelmiszerek fbgyasztäsa szämottevden ndtt, mfg ä

növdnyi eredetriekd csökkent. Korunk technikai lqkld6se 6s

ennek f'elgyorsult ütene az enber alkalmazkodökdpess6g6t

minden eddigindl nagyobb m6rtdkben ig€nybe veszi. A

hyperlip opro tei n aemi a a I akoss äg i elen tds r €sz€t Ör inti, 6s az
egyik fö rizik6läktora szämos sziv- 6s 6rrendszeri megbete-
geddsnek. A civilizäcids iärtalomk6nt f'ell6pd vagy genetikai
eredetri lipida:ryagcsere-zavaron alapuld megbetegeddsek
sziuna 6s jelentd'sdge egyre növekszik. A magasvdrnyomäs,
a cukorbetegseg 6s a dohänyzäs mellett az emelkedett lipid-
szint a leglönyegesebb rizikdfaktor az arteriosclerosis 6s az
ennek következt6ben f'ell6p6' megbetegeddsek elö'iddz6söben

Erbetegsdgek, V. 6vfrrlyam 3. I99B/3. B5
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(coronaria betegsdgek, agyi 6s perif6riäs irtfuamlflst zava-

rok).
A diagnosztikus mddszerek fe.ildddse lehetö'v6 tette, hogy

a lipidanyagcsere zavara ma rnär könnyen 6.s gyorsan felis-

merhet6. A srilyos lipidanyagcsere-zavarban szenvedd bete-

gekndl mindenekelö'tt megfeleld di6täval, elhizäs esetdn

megfeleld kalöriacsökkentdssel 6s a fizikai aktivitäs növel6-

sdvel kell pröbälkozni, mert mär ezek az 6letm6dbeli välto-

zäsok is csökkenthetik az emelkedett lipidszintet. Gy6gy-
szeres teräpia akkor indokolt, ha a fent eml(tett prdbälkozä-

sok nen vezetnek eredmdnyre. Fiatalabb korban vagy ak-

kor, ha toväbbi rizik6faktorok vannirk jelen (hypertdnia, do-

hdnyzäs, köszv6ny), 6s ha a di6ta nem vezet eredmÖnyre, a
gydgyszeres teräpia mär hamarabb 6s viszonylag alacso-

nyabb koleszterinszint esetdn is indokolt. A rendelkezdsre

ä11ö lipidszint-csökkentd gyögyszerek sztina az elmült

6.vekben rohamosan n6'tt, ennek ellen6re a di6ta jelentdsdge

nem csökkent.
A beteg sikeres kezel6sdhez ndlkülözhetetlen a beteg, az

orvos 6s a dietetikus kölcsönös, szoros együttmüköddse, te-

am-munkäja. Ältalänosan elfbgadott, hogy a sz6rum kolesz-

terinszint csökkentdse csökkenti a corontrriabetegsdg kiala-

kuldsänak veszdlydt azokban a szemdlyekben is, akiknek

nincsenek klinikai tüneteik, 6s azokban is, akiknek mär van-

nak 6s vesz6lyeztetettek az ismdtlJdd törtdndsekre. A teljes

koleszterin kivänatos 6rtdke kevesebb, mint 5,2 nlrnflll, a

HDl-koleszterin6 több, mint 0,91 mmdl/I. Azoknak a bete-
geknek, akiknek trz összkoleszterinszintje 5,2-6,4 mm6l/l

közötti 6s a HDL koleszterinszintjük alacsonyabb, mint 0,91
mmdl/I, Öletmdd-väl toztatäst 6s dvenkdn ti kontrollt j trvasol-

nak. Indokolt a rendszeres fizikai äktivitds 6s az alacsony
koleszterin 6s tel(tett zsirsav tartalmi di6ta.

A di6täs kezelds alapszabälya: minimum härom hönapig,

de lehetdleg hat hönapig csak di6tät alktrlmazzunk. Ennyi

idd kell ugyanis, hogy a beteget megtanitsuk a di6täjära,
hagyjunk idö't öletniddjänak irtalakitäsära. A di6ta trz esetek

nagy rdszdben ,,6letfbgytig" sz6l, de a korlätozäsok 6s az

ajänläsok mdrtdke termdszetesen l€nyegesen vältozhat a la-

boreredmdnyek függv6ny6ben. A vitrhtrtd eredmdny függ a

hyperlipoproteinaemia t(pusdtrll is. Soväny egy6nek endo-
g6n-hyperlipoproteinaemiäjirban csak mintegy 70%-os
csökkenösre lehet szämitani. Nem familiäris. egy6h hyper-

cholesterinaemiäban maximälisan 2j%o-os csökkends drhetd
el, ami norrnalizälödäshoz is vezethet (1). A kezelds mdd-

szere a szakismereteken tül komoly empätiät 6s kreativitäst
is igdnyel. Meg kell ismerni a beteg addigi täplälkozäsi szo-
käsait, fel kell m€rni täplälkozäsi szüksdgleteit, meg kell
gy1zni a beteget arr6l, hogy mi6rt van szüksdge a drltfua,

meg kell nyerni az együttmüköddsre, 6s figyelembe kell
vennünk a beteg anyagi helyzetdt is, mert felesleges olyan

di6tät eldirni szdmära, amely meghaladia anyagi lehetds6ge-
1t.

a6

A hyperlipidaerniäk 6trendi kezel6s6nek iränyelvei

1 . Telitett zsirsavak fo gyasztäsän ak csökkent6se.

2. Koleszterinbevitel csökkentdse.

3. Telitetlen zsirsavak fogyasztäsänak növel6se.

4. Rostfogyasztäs növel6se.

5. Alkoholfogyasztäs csökkent6se.

6. S zdnhidrätfo gyasztäs összetetelenek megväItoztatäsa.

7. Energiabevitel csökkentese.

7 . T elit e t t z slr s t ns ak fo g;1, a. szt (t s än ak c s ö kke nt ö s e

Az összes täplälkozäsi t6nyez6 közül a telitett zsirsavak

fogyasztäsa emeli a leg.iobbau a koleszterinszintet. A telitett

zsir bevitel rnaximumät az összenergia 707o-6ra ajänljäk,

minimuma nincsen, mert nem esszenciälis täpanyag, elvileg

kimaradhatna a tdpl dlko zds b ö l.

A különbözd telitett zsirsavak nem egyformän emelik a

koleszterinszintet. Legjobban a mirisztinsav (C14:0), amely

f61eg vajban, zsfros teiterm6kekben fordul elö. A palmititt-

sav (C16:0) - amely elsdsorban sertöszsirban, vaiban taläl-

hatd - kevösb6 emeli a koleszterinszintet, a sztearinsav -

amely hüsokban lelhet6'nagy mennyisdgben - pedig egyäl-

talän nem befoly6solia. A laurinsav fdleg kdkuszolajban ta-

lälhatd - amelyet dlelmiszerekkel is kevernek -, drdekes

nrödon a HDl-koleszLerinL iobban emeli, mint az LDL-ko-

leszterint.
A legtöbb telitett zsir dllati eredetff terntökekben van, l6t-

hatd 6s rejtett zsirok formäi6ban. Különösen a nem lefölö-

zött tejtennökekben 6s hüsokban fordulnak el6. Ezekben

vannak telftetlen zsirsavak is, de aränyuk a telitett zsirsava-

kdhoz kdpest nagyon alacsony. A növ6nyi eredetti 6lelmi-

szerek sokkal kevesebb zsfrt tartalmaznak. A bel61ük k6-

szült olajok közül csak a pälma- 6s kdkuszolajnak nagy a te-

l(tett zsirsav tartalmtr. Az össz-zsirfbgyasztds csökkent6s6-

vel, a növdnyi zsfrok fogyasztäsänak aränyos növeldsdvel 6s

a csökkend telitett zsirsavfogyasztässal csökken a koleszte-

rin-, valamint az LDl-koleszterinszint. A telitett zsirfo-
gyasztäs egyöb lipid-paramdterekre kifeitett hatäsa mi4r nem

olyan egydrtelmti. Ami a HDl-koleszterinszintet illeti, a te-

litett zsirsav-bevitel növeldse az esetek egy r6szdben emel-

heti, mdskor nem befblyäsolja. A telitett zsirok bevitelÖnek

csökkentdse k6tszer jobban csökkenti a koleszterinszintet,

mint a többszörösen telftett zsirok beviteldnek növeldse (2).

2. Kolc szterinb eaitel c s ökkent'6 se

A koleszterin szervezetünk ndlklilözhetetlen anyaga.

Rdszt vesz a sejthärtydk feldpftdsdben 6s mriköddsdben. Ko-

leszterinbö'l k6pzddnek az epesavak, a nemi hormonok, a
melldkvesekdreg-hormonok 6s a D3 vitamin. Az endog6n

koleszterinszintdzis sorän a szervezet 1000 mg koleszterint

6llit eld'. Küls61eg, az 6,llati eredetri 6lelmiszerekkel naponta

kb. 500-600 mg koleszterint fogyasztunk, amelynek megkö-

zeliLfleg csak a fele sziv6dik fel. A täp]älekbdl felsz(vddott

koleszterin ugyan gätolja a szervezet sajät koleszterinterme-

Erbetegs6gek, V. 6vf<rlyarn 3. szäm, l99Aß.
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)( üI TERMET *

ROLLMANDZSETTA

Kivä16 min6s6gfi,
rendk(vül hat6konY,
könnyen hasznälhat6

v6rtelenftd mandzsetta.

Felhasznäläsi területek:
- 6rseb6szet,
-k6zseb6szet,

- traumatolögia,
- orthopedia,

- anaesthesiol6gia.
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A HYPERLIPIDAEMIAK,

lösdt, de a Jblesl.egesen elfogycrsztott ls nem hu'sznosulö

nennyislg etrcli u vör koleszterinszintiöt. A täpl1tl6k kolesz-

terinj6nc.k a koleszteril lszintre gyakorolt hatäsa genetikailzrg

is deterninält lchet. Ebben az Apo E polimorflzmusa jätszik

szerepet. A thpanyagok kÖzül t i koleszterinszint befolyäso-

läsäban a zsirokö tvezet6 szcrep. A csak hll i i t i  eredetri täp-

läl6kban elcifbrdul6 koleszterin legtönegesebben a veldtren

(2500-3000 ng/100 g), a tojässärgltj1iban, a mäjban, ä

nyelvben, a vajban, a csirkehfrs bdr6ben talhlhatö. Ezek

azonban - a vaj 6s a csirke kivdteldvel - nem tuittdelltlapos

täpli ldkaink (3). A legtöbb koleszterint a tejtermikek 6s a

hrisok fogyasztäsiival vesszük magunkhoz, amelyek kolesz-

terintartaln'ra ugyiur trlacsonyabb (kevescbb mint 100 mg/

100 g), de rendszeres fogyasztäsuk r6v6n a legl'6bb kolesz-

terinforirsaink. Ältalhnosan ajänlhat6, hogy a megel(izds 6r-

dek6ben a lakossiig nirpi koleszterittfb-tyasztäsa a lelenlegi
600-800 mg helyelt 300 m-q-ra csökkenien.

3. T elft e tl en z sir s ax ak fo gry asz t ft s är t oli n öx eIö s e

Bizonyftott, hogy ha a täplitlkozltsban a tclitett zsirsava-

kat telitetlenekre cserdljük, rikkor szignitikirns koleszterin-

6s LDl-koleszterinszint csökkcnds követkczik be. A telftet-

len zsirokrak k6:t nagy csoportjät küliinböztetiiik neg:
- egyszeresen telitetlett zsirsavak (tt-9),
- többszörijsern telitetlen zsirsavak, irgyltint n-6 zsirsa-

vak 6s n-3 zs(rsavak.

Az eg|szeresen tel itetlen zsir.sctvctk ielentds alkottlr6szei

tirpli:ilkoz'/isunkn ak. Legisnertebb k6pvisekijük az olajsav

1C18:1), amcly nem csszcnciälis zsfrsiiv, a szcrvezet el6

tudja i l l ftani, igy bevitcldnek nincs alsd hatära. Fd forräsa

az olivaolaj. illetve hazdnkban eisdsorban a különf'6le hft-

sok, a margarin, a repcoolai, a di6 6s a mattdula, de tartal-

rnaz ola.jsavat az avokltd6-, a szoia- 6s a sltfränyolat is. Tu-

donänyos vizsgälatok is alätämasztottäk az olajsav el6nye-

it. ÄiiatKsdrletek crcdmdtiyei alapji in vilägossä vält, hogy i l

tö1eg olajsavat tartaltrazd zsfraddkoknak. p6ldlul az olivtr-

olailak. a zsiros tcugeri halak 6s entldsök zsiranyagaitlak

daganatkialakuli ist giit l6 hatästtk van. Ezt olyan iärvänytani
megtigyel6sek is alätirnasztottalk, amelyeket Grönlandon

vdgeztek az eszkinrdk között. Mcgällapitottäk az cmldtumor

igen zilacsony eldlbrduläsät, ttoha a zsir rirltnya täpl,Ilkozä-

sukban igen magas (62qo), do cz tcngeri hal Ös emlds crcde-

tff. Görögorszä-eban, ahol a zsfrbevitel szinten ura-cas (32%),

a ll. ellräk elcifbrduiäsa alacsonyabb, mint mäsutt, mert a lrle-

ditcrräu orszägokban ii fd zsirad6kfäita az olivaolaj (4).

A tr;bbszörr;sen telitetlen zsirsavak köziil oz n-6 zsftsavctk

1ö lbräsai a növdnyekb(il k6sziilt ola.iok, amelyek szob:Lttd-

rn6rsdkleten fbly6konyak. Fd k6pvisel6jük a linolsav

(Cl8:2), amely fdleg a napratbrgö-. sz6ja- 6s kukoricaola.i-

ban talälhat6. A repceolaj figyelemre n6lt(r linol6nsav

(C18:3) fbrräs. Ezek biokigiailag ilrctgos 4rtdk(i es,szeru:idlis

zs i r s uv ak, amelyek A szervezet szlttnltra ndlktil özhetetlenek.

Erlrctegs6sek, V. rir.folvanr lJ. szhnr. l998/3.

ärn nem kdpes eldällftirsukra. Ez€rL a telitetlen zsfrsavak be-

vitelCnek van als6 hitt6ra, ami az összenergia 37o-6nak felel

meg. Hazänkban a nrrpraforgöoiaj a meghatärozd, a repce-

olat 6s a kukoricaolaj hlittdrben marad (2). Indokolatlanui

kevds szöjaolaiat hasznälunk - amely egy6bk6nt a vilägott

az egyik legelterjedettebb -, holott igen nagas n linolsav

ttirtalma. Netl elhanyägolhatd telitetlen zsirsav fbräs nrig a

kenyör, ti burgonyn, a zöldsögek, a gyümölcsÖk. Fontos

hangsflyozni, ho-ty a telitetlen zsirsavak lbgyasztäsänak

arfnyät ncm lehet korlätlan mdrt6kben nÖvelni, csak legfel-

jebb az összenergia 8Vo-6ig. Enn6l magasabb aräny több ok

miatt uem ajdnlatos. Ha vdltozatlan telitett zsfrsavfogyasztäs

nellett löveltük a telftetlen zsirsavak lbgyasztäsät, akkor a

helyzet m6g rosszabb lesz, hiszen az össz-zsirfogyasztäs to-

v6bb nd, s nindez pozit(van korrelälhat bizonyos maligttlts

megbete-eeddsek rizikdiäval (1 ).
Az n-3 zsirsavakkal kapcsolatban kiemelendd, ho-ey sz6-

mos tanulmäny ir az omega-3 zsirsavak lipidszint csökkentd

hatäsärdl. Ezek alapjän ügy tänik, kimondhatluk: a szörum

koleszterinszintet csak annyiban csökkentik, amennyiben

koleszterirr helyett fogyasztjr-rk 6keL. Ezzel szembelt bizo-

ny(tirst nyert az omega-3 zs(rsavak szdrum trigliceridszittt

csökkent(i hatäsa, ami a mä.ibarl tÖrtdnö VLDL szintdzis gät-

läsäval magyaräzhatd. Emellett kimutattäk a clearence foko-

zd hatäst is: rendszcres omega-3 zsirsav fogyasztäs hatäsära

csökken a posztpraudiälis triglicerid-koncenträcid, 6s a ko-

leszterinfbgyasztäs ut,rn elmarad a värt koleszterinszittt-

emelked6s. A sz6rum lipidszintet csÖkkentdhatästdl függet-

lenül is az on'rega-3 zsirsavaknak kifeiezetten antiaterog6n

hatäsuk van. Szämos ällatkfs6rletben igazoltäk, hogy sok te-

lftctt zs(rsavat 6s koleszterint tartalmazd 6trenden nevelt ä1-

latokban lipidszint-csökken6s n6lkül is gätoljäk az aterdmäs

plakkok kialakLrläsät (8). Az omega-3 zsirsavak kdt fd k6p-

viseldle az eikozaponta6nsav (EPA, C20:5) 6s a dokozahe-

xadnsav (DHA, C22:6). Kiderli l t, hogy jelentds klinikai sze-

repük van. Fd forräsaik a tengeri balak, a makrdla, a la'zac

6s kevdsb6. az 1dasvtui halak. Az omega-3 zsirsavak lipid-

anyagcserdre gyakorolt hathsa nem egy6rtelmri. Harminc

különbözd tanulmäny adatait összegezve a halola.iok hatäsä-

ra ätlagosan 267o-os triglicerid-csökkends 6s 3,4%-os HDL-

koleszterinszint növeked6s mutatkozott, de a koleszterin-

szint nem vhltozott szignil ikänsan. A trigliceridszittt-csök-

kent6, esetleg HDl-koleszterinszint növel6 hatäs bekövet-

kezL1re azoubnn csak nagy ddzisban adott haloläi kapszttlilk
- amelyek legalAbb 5 g tiszta omega-3 zsirsavat tartalmaz-

nak - alkalmasirk, de i lyen adag (rapi l5-30 kapszula) ese-

t6tren sainos melldkhatäsokkal is szämolni kell. A mell6kha-

täsok közül a lehets6ges lipidperoxidäciri, a nem ritka para-

dox LDl-koleszterinszint enelked6s, a nagyobb mennyi-

s6ggel bevitt koleszterin következmdnyei enilithetdk (2). Az

omega-3 zsfrsavtrk nagyohb n6rtdKi bevitelekor az etkoztt-

pcntii6nsav az machidonsav helydre kerüI. Az eikozapenta-
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l6s6t, de o feleslegesen elfugyasztott ös nent hctsznosulö

mennyisög erneli a vör koleszterinszintjöt. A täpläl6k kolesz-

terinj6nek a koleszterinszintre gyakorolt hatäsa genetikailag

is determinält lehet. Ebben az Apo E polimorfizmusa.iätszik

szerepet. A täpanyagok közül a koleszterinszint befblyäso-

läsäban a zsftok6 a vezet1 szerep. A csak äll?iti eredetü täp-

Iä16kban eldtbrduld koleszterin legtömegesebben a veldtren
(2500-3000 mg/100 g), a tojässär-eäiitban, a mäjban, a

nyelvben, a valban, a csirkehüs bdrdben talälhatd. Ezek

azonban - a vaj ös a csirke kivdtel€.vel - nem mindennapos

räplälekaink (3). A lcgtöbb koleszteriut a tejtermekek 6s a

htisok fogyasztäsäval vesszük magunkhoz, amelyek kolesz-

terintartalma ugyan irlacsonyabb (kevesebb mint 100 mg/

100 g), de rendszeres fogyasztäsuk röv6n a legf6'bb kolesz-

terinforrirsaink. Ältalänosan aiänlhatö, hogy a rnegel6z6s 6r-

dekdben a lakossirg napi koleszterinfbgyasztäsa a ielenlegi
600-800 mg helyett 300 m-e-ra csökkenjen.

3. Telitetlen. zsir sau a,k fo gy usztä.sän uk nöaelö se

Bizonyitott, hogy ha a titplätlkozäsban a telitett zsirsava-

kat telftetlenekre cserdliük, rtkkor szignilikäns koleszterin-

6s LDl-koleszterinszint csökkcnds következik be. A telitet-

len zsiroknäk k6t nagy csoportiät különböztetiiik meg:
- egyszeresen telitet.len zsirsavak (n-9),
- töhbszörösen telitetlen zsirsavak, ftgymint n-6 zsirsa-

vak 6s n-3 zsfrsavak.

Az egyszeresen telftetlen zsirsavak jelentds alkotdrdszei

tliplälkozäsunknak. Legi smertebb kepviseliiiük az olajsav

1C18:1), amely nem csszenciälis zsirsav, a s'zervezet el6

tudia äll(tani, (gy beviteldnek nincs alsd hatära. Fd forräsa

az olivaola.j, illetve hazänkban elsrisorban a külön1'6le hft-

sok, a n.rargarin, a repceola.i, a di6 6s a mandula, de tartal-

naz olajsavat az avokäd6-, a szöja- 6s a sitfiänyolaj is. Tu-

domänyos vizsgälatok is alätämasztottäk az olaisav eldnye-

it. ÄllatKs6rletek eredmdnyei alapjän vilägossä vält, hogy a

t61eg olaisavät tartalnazd zsiraddkoknak, p6ldiiul az oliva-

olalnak, a zsiros tengeri halak 6s emldsök zsiranyagainak

dagtinatkialakuläst girtld hatdsuk van. Ezt olyan järvänytani

rne-rtigyeldsek is aläthmasztottäk, amelyeket Grönlandon

vdgeztek az eszkimdk között. Mcgällap(tottäk az enildtumor

igen alacsony el6fbrdul6sät, noha a zsir aränya täplälkozä-

sukban igen magas (62E"), de ez tengeri hal 6s ernlds erede-

tf. Görögorszägbal, zrhol a zsirbevitel szint6n nagas(32%),

a mellräk eldfbrduläsa alacsonyabb, mint mäsutt, nert ä me-

diterrän orszägokban tr 16 zsfrad6kfaita az olivaola.i (4).

Atöbbszörasen telitetlen zsirsavak közill. uz n-6 zsirsavak
fö fbnäsai a növ6nyekb(il kdsziilt olaiok, amelyek szobah6-

rn6rsdkleten lbly6konyak. Fd k6pviseldjük a linolsav
(C18:2), amely f61eg a naprafbrgri-, szdia- 6s kukoricaolaj-

ban talälhatrl. A repceolaj 1i-qyelenre mdltri linol6nsav
(C18:3) fbrrds. Ezek biolögiailag ilmgas örtdkft es,szeru:idlis

zs ft s av ak, amelyek A szervezet szt'unärtr n6lkülözhetetlenek,

Erbetegs6ge-k, V. i:r,firlyml 3. szlun. 1998/3.

lrm nem kdpes el6ä11(tltsukra. Ez6rt a telitetlen zsirsavak be-

vitel6nek van alsd hatirra, ami az összenergia 37o-6nak feIeI

meg. Hazänkbtrn a napraforgriolaj a meghat6roz6, a repce-

olaj 6s a kukoricaolai hi'ttt6rben marad (2). Indokolatlanul

kevds szdjaolaiat httsznälunk - amely egydbkdnt a vilägon

az egyik legelter.jedettebb -, holott igen magas a linolsav

trutalma. Nem elhanyagolhatd telitetlen zsirsav fbrräs mög a

keny6r, a burgonya, a zöldsÖgek, a gyümölcsök. Fontos

hangsülyozni, hogy a telitetlen zsirsavak lbgyasztäsänak

aränyät nem lehet korlätlan m6rt6kben növelni, csak legfel-

.jebb az összenergia 87o-6ig. Ennöl magasabb aräny több ok

miatt nem aiäDlatos. Ha vältozatlan telitett zsfrsavfogyasztäs

mellett növelitik a telitetlen zsfrsavak fogyasztäsät, akkor a

helyzet m6g rosszabb lesz, hiszen az össz-zsirfogyasztäs to-

väbb n6, s mindez pozitivan korrelälhat bizonyos maligttus

megbetegedösek rizik6iäval ( I ).
Az n-3 zsirsovokkal kapcsolatbart kiemelendd, hogy szä-

mos tanulmäny ir az omega-3 zsirsavak lipidszint csökkentd

hatäsärö1. Ezek alapjän ügy tünik, kimondhatiuk: a szdrum

koleszterinszintet csak annyiban csökkentik, amennyiben

koleszterin helyett fogyasztiuk 6ket. Ezzel szemben bizo-

nyftäst nyett az omega-3 zsirsavak szdrum trigliceridszint

csökkentdhatäsa, ami a mä.jban törtdndVLDL szint6zis gät-

läsäval magyaräzhatd. Emellett kimutattäk a clearence foko-

zd hatäst is: reldszeres omega-3 zsirsav fogyasztäs hatäsära

csökken a posztprandiälis triglicerid-koncenträcid, 6s a ko-

leszterinfbgyasztäs utän elmarad a värt koleszterinszint-

emelkedds. A szdrum lipidszintet csökkentd' hatästdl ftigget-

Ienül is az omega-3 zsirsavaknak kifejezetten antiaterog6n

hatäsuk van. Szämos ällatkis6rletben igazoltäk, hogy sok te-

litett zsirsavat 6s koleszterint tartalmazd dtrenden nevelt äl-

latokban lipidszint-csökken6s ndlkül is gätolj6k az aterdmäs

plakkok kialakLrläsät (8). Az omega-3 zsfrsavak kdt fd k6p-

viseldie az eikozapentadusav (EPA, C20:5) 6s a dokozahe-

xadrrsav (DHA, C22:6). Kiderült, hogy jelentds klinikai sze-

repük van. Fd torräsaik a tengeri halak, a makrdla, alazac

6s kevdsbö az ldesvizi halak. Az omega-3 zsfrsavak lipid-

anyagcser6re gyakorolt hatrisa nem egy6rtelmü. Harminc

különbözd tanulmäuy adatait összegezve a halolaiok hatäsä-

ra ätlagosan 267o-os triglicerid-csökkends 6s 3,4%-os HDL-

koleszterinszint növekedds mutatkozott, de a koleszterin-

szint nem vältozott szignilikhnsan. A trigliceridszint-csök-

kent<I, esetleg HDl-koleszterinszint növel6' hatäs bekövet-

keztlre azonban csak nagy ddzisban adott halolaj kapszuläk
- amelyek legalhbb 5 g tiszta omega-3 zsirsavat tarttrlmaz-

nak - alkalniasak, de ilyen adag (napi 15-30 kapszula) ese-

t6ben sajnos nielldkhatäsokkal is szdmolni kell. A mell6kha-

t6sok közül a lehetsdges lipidperoxidäcid, a nem ritka para-

dox LDl-koleszterinszint emelked6s, a nagyobb mennyi-

sdggel bevitt koleszterin következmdnyei emlithetdt (2). Az

onrega-3 zsirsavak nagyobb m6rtdlai bevitelekor az eikoza-
penta6nsav az arachidonsav helyöre kerüI. Az eikozapenta-
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6nsav klinikailag is felhasznälhatd. Legfon tos abb hatäsdn ak

a thrombocyta-aggregäci6t gätl6 effektusa tekinthetd (1).

Az omega-3 zsirsavak ätlagos ddzisban (5-8 g/ttap) tÖrtend

addsa 70-30%o-kal csökkenti a trigliceridszintet, €s 5-707a-

kal növeli a HDl-koleszterinszintet. Ellentmondd adatok

vannak az LDl-koleszterin koncenträcid vältozäsdra. Nagy

ddzisban (20-30 g/nap) csökkentik az LDl-koleszterint is,

de ugyanakkor jelentdsen megnd a lipid-peroxidäcid, amit

hätriinyos hatäsnak kell 6rt6kelni. Kedvezd, hogy i6 iräuyba

befblyäsoljäk a prosztanoid-anyagcser6t. Lehet, hogy az

utdbbi a sziv- 6s €rrendszeri megbetegeddsek szemporttjäbdl

fontosabb, mint a lipidszintet csökkentd hatitsuk (2).

4. A rostfogytt'szt(ts nöoel6se

Az utöbbi härom d.vtizedben ktilönbsdget teszünk a sav

6s a hig hidrolizis6nek ellenä116 ün. nyersrostok 6s trz embe-

ri emdsztdenzimek hidrol(zisdnek ellenällö di6täs (6lelmi)

rostok között. A nyersrostot tr celluldz 6s a lignin alkotjitk.

Az 6lelmi rostok k6.miai összet6tele a nyersrost összeteteld-

n61 bonyolultabb, cellul 6zbdl, hemicelluldzbdl, pektinbdl 6s

ligninbö1 tevddnek össze. Az dlehni rostok a sz6nhidrätok

csoportjäba tartoznak. Mtr mirr tudjuk, hogy ha az 6trend

sok 6lelmi rostot (cellul6zt, hemicelluldzt, pektint, lignint'

illetve kem6nyftdt) 6s ke.vös zsirt tartalmaz, akkor csökkenti

a v6r koleszterin tartalmlit. R6g6ta ismert, hogy a vegeltiri-

dnus ok szö rum lipid szinti e i a la c s ony abb all, arnely nyilvän

összelügg a zsirszegdny, ugyanakkor rostdris 6tkezdsi lbr-

mäval. A tarahanrura indiänokdl közöltdk, hogy az ischae-

miäs szivbetegs6gekkel szentben protekt(v szdrum HDL-

koncenträcidiuk feltrinöen Dlagas, amit ugyancsak az 6tke-

z6si szokäsokkal magytuiztak. Anderson nagäs rost- 6s

sz6nhidrättartalmri di6tän krdnikus vizsgälatban azt tapasz-

talta, hogy jelentdsen csökkent a sz6rum összkoleszterin-

szint, ugyanakkor jelentdsen növekedett a HDl-szint. A

szdrnm triglicerid pontos indexkdnt mutatta a betegek die6s

compliencdt. Meg kell jegyezni, hogy tr vizsgdltrt 6trendj6-

ben az összzsir 6s a koleszterin rnennyis6ge is igen alacsony

volt, amit az eredmdnyek 6rt6kel6sdtt6l - tr mägäs rosttilta-

lom mellett - llen lehet hgyelmen kivül hagyni.

A rostok - egy6b t6nyez6kt6.lüggetlen - cldnyÖs hatäsa

mellett sz6l Kirby ös rnunkatdrsai eredmdnye, akik korpa

szupplementälässal - minden egydb di6täs kompottens väl-

tozatlanul hagyäsa mellett - koleszterinszint csökken6st tttd-

tak produkälni.Ez a vältozäs (15%) azonball nem €rte el a

magas rost- 6.s sz6nhidrät-, valamint alacsony zsirtartalmft

6trenden kapott drtdket (32Va). Anderson a magas rost- 6s

sz6nhidrättartalmü di6täval a trigliceridszint csökkends6t 6r-

te el, anit k6tsdgtelenül rosthatäsünak kel.l tiirttrni, mert rost-

megvonäs utirn - f'eh6rje, zsir, szdnhidrät izokalorikus di6tän
- ielentö's trigliceridszint ernelkeddst dszlelt (5). Nyulakon

vlgzett kfs6rletekben meghgyeltdk, hogy az 6lelmi rostok

csökkentik a telitett zs(rok atherogdn hatdsät. A rostban sze-

gdny didta egyes majomfaiokban is eldsegiti az atheroscle-

90

rosis kifeildd6s€1. Az orvosi szakirodalomban azonban en-

nek ellentmondö eredmdnyek is megtalälhatdk. P6ldäul az

amerikai J. F, Swain ös munkatdrsai l990-ben azt tapasz-

taltäk, hogy a zabkorpa 10-20 grammnyi adagban nem javit-

ja a v6r koleszterinszintj6t, csak akkor, ha telftetlen zsirsa-

vakat tartalmazd 6trenddel tfus(tjäk (6). Szerintük ilyenkor

annak köszönhetl az el6nyös hatäs, hogy a telitett zsirsa-

vakban gazdag dtelek helyett ifutalmatlanabb telitetlen zsir-

savak iutrak a szervezetbe.

Mi a magyaräzata annak, hogy a ktilönbözö'kutatök elt6-

rd eredmdnyt tapasztaltak? Ennek sok oka lehet, de az egylk

k6ts6gkfvül az, hogy nem azonos 6lelmi rost forräsokat

haszn6ltak kfsd.rleteikben. A viläg orszägaiban igen nagy

különbs6gek mutatkoznak a rostfogyasztäsban. Az ipari or-

szägokban - hazänkban is - kb. 20 g a napi rostfogyasztäs.

Minden aiänl6s szerint ezt legaläbb a k6tszeres6re, a hyper-

lipidaemiäsoknäl pedig 60 g-ra kellene emelni, ügy, hogy az

ellbgyasztott vizolddkony 6s nem vizold6kony rostok arä-

nya 1:3 legyen. Termdszetesen a rostbevitelre nem abfza-

korpa, zabkorpa vagy a rosttabletta a legkedvezöbb forma,

hanem cereäliät, barna kenyeret 6s teljes kiörl6sü lisztbö1

kdszült termdkeket, rnüzlit, gyümölcsöt, babot, zölds6geket

aj änlott n agyobb mennyisdgben fogyasztani ( 1 ).

5. Az alkoholfogy usz tds c sökkent6 se

Az alkohol trilzott fogl'ssztdsu emeli a szörum lipidszintet.

Valamenny i lip i dfrakci ö koncentrdciöia nd. Srilyos mäjkä-

rosoddsban, cirrdzisban szenved6' betegekben ältaläban

nincs hyperlipidaemia, gyakoribb a hypolipidaemia. Egyes

emberekben az alkohol hypedipidaemiät okoz6 hatäsa na-

gyon erö's. igy pdldäLrl az alkohol extrem magas v6rlipid-

szintet id6z el6 IV. t(pusü familiäris hyperlipidaemiäban.

Ugyanakkor egyes felm6rdsek sorän azt talält6k, hogy a

mdrsdkelt alkoholfogyasztäs növeli a HDl-koleszterinszin-

tet, amit atherosclerosis 6s infarktus elleni v6ddhatdsk6nt 6r-

t6kelnek. Ezzel összhangban volna az a uregfigyel6's, hogy

a hagyomänyosan borfogyasztö orszägokban ardnylag ala-

csony az infarktusmorbiditäs. Ami a sz6rum koleszterinszin-

tet illeti, az alkohol azt alig befolydsolja. M6s a helyzet

hypertrigliceridaemia esetdn. Nem genetikai hypertrigliceri-

daemiirk mögött nagyon sokszor alkoholabusus äll. Napi 50

g alkoholt fogyasztd fdrfiakban csak kezdetben 6szleltek

hypertri gliceri daemiät, kilomikron 6s VDL frakcid-n Öveke-

ddst, valamint lipoprotein lipäz-aktivitäscsÖkkendst. N6gy

het alatt a k6ros drtdkek normalizi{lödtak, de a HDl-szint

magas maradt ('7). Az alkohol rövid idd alatt, rapidan emeli

a trigliceridszintet. Az alkoholizmus z egyik leggyakoribb

szekunder hyperlipoproteinaemiät okozd betegsdg, de pri-

mer farniliäris hypertrigliceridaemiäban €s kevert tfpusü

hyperlipoprotein aemiäkban a lipidanyagcser6t felboritd t€-

nyezd lehet. Az alkohol elhagyäsa utän ez gyorsan javul,

tegkdsdtrb 10 nap mülva normalizälddhat. Sokan elfeledkez-

nek az alkohol energiaszolgältatd hatäsär6l: 1 g alkohol el-

6rbetegs6gek, V. 6vfrrlyam 3. szäm, l998/3.
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6getdsekor a szervezetben 7 kcal (29 kJ) energia szabadul

f'el. A kevert tipusfi hyperlipidaemiäk di6tiis kezeldsdben az

alkoholt a II/b., III., IV. 6s V. tipusfr hyperlipoproteinaeimä-

sok 6s az elhizottak sz6nt'ära tiltanunk kell (2).

6. A szänh,idrät-fogyasztäs összet6telönek

mzgu(lhozta'täsa

A bds ö ge s szönhid rrit-fo gy asztd s ttil zolt ene r g iab evitelt

jetent, jelentds rösze lipitldd alakul,6s fö1eg a zsirszövetek-

ben raktärozddik. Az adipocitäk glukdz felv6tele ilzulinde-

pendens folyamat. A zs(rseitbe bejutd gluköz n6häny szäza'

l6ka glikog6ntk6pez, a legnagyobb r6sze irzonban zsfrsavvä

alakul. Ehez€s, illetve zsirban gazdag di6ta csökkenti a glu-

közbdl törtdnd zsfrstivszintEzist a lipocitäban. A fiukttizt a

zsirsejtek kevdsbd veszik f'el. A gytimÖlcscttkor ftileg a mäj-

ban alakul lipidd6, s a lipocitäkhoz triglicerid lbrmfjäban

jut el. A sz6nhiclrät-fogyasztäst követd dräkban többnyire

ätmenetileg csökken a lipidek koncenträciöja a sz6runbtrn.

Több hdtig tart6 bds6ges szdnhidrirt-fbgyitsztits azonbzrn ie-

ientdsen növelheti az 6hezdsi szdrun trigliceridszintet. A

sz6nhidrätok hatäsät a tirplirl6.kban l6vd zsiraddk is befblyä-

solja. Nagy mennyisdgü szahardz 6s ällati zsiraddk együttes

fogyaszt6sa szinergesztilansan növeli az €hezöst szdrum tri-

-eiiceridszintet. A többszörösen telitett zsirsavak viszont

mdrsdkelhetik a nagy szahardzfbgyasztfs trigliceridszintet

növel6 hatäsät (7). Enrberbel a nagy szahuöztbgyasztäst

sokkal nagyobb sz6ntm trigliceridszint. kiserte, amikor egye-

düli nitrogdnfbrräskdnt szabad aminosavakat adtak, mint

anrikor kazeint, albumint vagy zselatint etettek. Ahrens miu

1961-ben leirta, hogy a hypertrigliceridtiemia netncsak

szönhidrättal, hanem zsirral is indukälhat6. Besten 1973-ban

közölte, hogy fiuktdz, galaktdz 6.s szahardz fbgyasztäsii nö-

veli az endogdu triglicerid szintidt, amely akitr 100%-kal is

megemelkedhet. Ugyanäkkor ndhänyan - hazänkban Ro-

ntics - ana hivtäk f'el a figyelmet, hogy a hypertriglicerida-

emiät. nemcsak sz6.nhidrät, hanem zsir is indukälhat' A je-

lenlegi f'elfbgäs arra hajlik, hogy ne csak sz6nhidrätban sze-

gdny teräpiät alkalmazzunk, hanem kezdett6'1 szüksdg van

zsirszegöny didtiira is, a gh"rk6z 6s a szahardz korlätozäsän

tüi a komplett szdnhidrätokat alig, vagy egyältalän nem is

kell tiltani, ha a beteg nem elhizott. II/a. t(pusfi hyperlipo-

proteinaemiäban. ha energiakorlätozäsra nem kdnyszerü-

lünk, a szdnhidrätok korlätozäsa f'elesleges. A II/b., IV. 6s

V. tipusri hyperlipoproteinaemia 6s hypertrigliceridaemia

fennälläsakor nagyobb a jelentds6ge a szdnhidrät-fogyasz-

täsnak.

7. Energi nbeuitel csökken tise

Az energiabevitel csökkentesÖre abbän az esetbell vän

szüksdg, amikor a hyperlipidaemii{hoz elh(zäs, obesitäs is

tlusul. Az elhfzäs kritdriumät nen egysdgesen adjitk meg;

ältaläban kdtl'61e meghatärozäst alkalmaznak a gyakorlat-

ban. Az egyik mddszer a Broca-fEle index (testniagassäg

Erberegs6gek, V. 6vlblyanr 3. szäm, l998/3.

cm-6bö'l - 100 = testsüllyal kg-ban) 6s a pontosabb testtö-

megindex (testtömeg kg-ban / testmagassäg m2-ben). A

BMI normäl 6.rtdke f6rfiakban 1'8-22, ndkben \9-24 közötr

van, 30 felett egy6rtelmrien elhizäsrdl besz6lünk' 25-30 kö-

zött pedig - különbö26' megfogalmazäsok szerint - tülsi-

lyossägröl vagy mÖrs6kelt elh(zäsrdl. Az ideälis test$ilyt

meghaladö esetekben fennälld hyperlipoproteinaemiäban

k6tfdle di6täs eljäräs folytathatö, aszerint, hogy a testsrily az

elhfzäs hatära alatt vagy f'elett van. Olyan hyperlipoprotei-

naemiiiban, amikor a beteg testsilya meghaladja az ide6lis

tcstsülyt, tle mdg az elhizls hatära alatt van, a mär leirt li-

pidszint-csökkent6' eljluäsok alkalnaz6säval, amelyek

egydbkdnt is csökkentik a test$ilyt, a lipidszint normalizä16-

siua kell törekedni. Olyan hyperlipoproteinaemiäban, ami-

kor elhizäs is f'ennäll, mär fbgydkrirära, ältalänosan csök-

kentctt energiabevitelre is szüksdg van. Az elhizäs kezel6se

6s a värhatd eredmdnyek több t6nyezd'tdl is függnek: kelet-

kez6s6nek okaitdl, az elhizfts tfuusätdl is. Az elhizäsok a

vizsgälatok szerint az esetek mintegy feldben bizonyos fo-

kig genetikailag rneghatiirozottak, de nem hanyagolhatdk el

a rendellenes tliplflkozäsi t6nyez6k 6s a rossz szokäsok sem.

Az elh(zirsok mäsik fele a mozgäs, a sport abbahagyäsa

vagy ?r cloh6nyzäs elhagyäsa, lbgamzäsgätldk szeddse, ter-

hessög, szoptätiis alatt, illetve sokszor fbkozatosan, egyenle-

tesen következik be. AJbgyöküra - orvosi szenxpontböI - el'

sdsorban az abdontiruilis (android) tipusü elhizäsnrtl jan

szöba, anely többek között hyperlipidaemidra, valamint

hypertönidra, II. tQusti diabetesre, stroke-ra hnilamosit,

szemben a csipdre-corubra lokalizdlödö gluteofemoralis

(gynoid) tipusü elhizdssctl, anelv inkdbb esztötikai problö'

ilt0.

Az American Heart Association (AHA) 1984-ben kidol-

gozta, mnld toväbbfejlesztette Iipidcsökkentd ajänläsait.

Ezek a lipidparamdterek közül elsdsorban a koleszterint ve-

szik alapul, annak csökkent6s6t trizt6k ki c6lul. Kidolgoztak

egy härom fbkozatr-l, a koleszterinszinttdl függö'di6tät, a kö-

vetkez6k szerint: I. fokozat: enyhe hypercholesterinaemia:

5,2 - 6,5 mmdlil, II. fbkozat: kÖzepes hypercholesterinae-

mia: 6,5 - 7,8 mm6l/1, ilI. fbkozat: stilyos hypercholesteri-

naemia: > 7,8 nni6l/1.

A rlidta hazänkban is alkahnazhat6, ez6tt rdszletesebben

ismertetem.
I. A mörsikelten lqpercholesterinaemids betegnek a kö-

vetkezd di6ta iavasolt, ugyanakkor a täplälkozäsi a.;änläsnak

is megfelel mindett l-elndtt ember szämära. A di6ta szerint a

zsirfogyasztäst az összenergiabevitel 30Vo -6r a kell csökken-

teni, ezen belül a telftett, az egyszeresen telitetlen 6s a több-

szörösen telitetlen zsfrsavak aränya egyaränt 107o legyen. A

koleszterinbevitelt napi 300 mg alä kell redukälni. A htisfo-

gyasztäs maximum 200 g lehet naponta, belsd'sÖget nem

szabad fogyasztani, helyette csirk6t, pulykät - bdre ndlktil -

6s mindenföle halat. Toiäsbdl hetente csak kdt darab fo-

9 l
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gyaszthatd, teib61 6s te.iterm6kb61 csak az, amelynek ala-

csony a zsfrtartalma. Tilos a vai, a zsir, a k6kusz- 6s a päl-

maolai, a csokolädd fogyasztäsa. Viszont szabadou lehet fo-

gyasztani növdnyi olaiokat, fö1eg olivaolajat, lägy margari-

nokat, valamint cereäliäkat, kenyeret, rizst, burgortyät 6s a

zsir ndlkäl kdsztilt tesztdLkat.

lL Ha az I. fäzisü di6.ta eredmdnye llem el6gsÖges' vagy

ha a beteg eleve közepes kockdzatünak mindsithetd a ko-

lesztedn szintie alapj än 6s/vagy egydb rizikd faktorai vannak,

a II. fäzisü di6ttr ajdnlott. Ebben az el6z6ekhez k6pest to-

väbbi szigoritäsok vtrnnzrk. Az össz-zsirfbgyilsztäst mär

257o-ra kell korlätozni. Az el6z6 1-1-l aränyri zsirsavÖssze-

t6tel marad, a koleszterinbevitelt viszont csökkenteni kell

200 mg-ra. A hüsfbgyasztäst napi 170 g-ra kell csökkenteni,

a vörös hüsokat csirkdre 6s pulykära cser6lni. Toiiissärgäitit

tilos fogyasztani. Csak az 1',57o zsirtartalmü tej 6s a soväny

tejtermdkek fbgyaszthzrt6k, tr gyümölcsök közül tilos a k6-

kusz, korlätozni kell irz oliva- 6s nz avokäddolaj fbgyasztä-

sät. Ha a beteg elh(zott, tikkor a komplex sz6nhidrirtok fo-

gyasztäsät is korlätozni kell, egy6bk€nt nem.

IIL Srilyos vagy oz afuligi kezelösre netn reagdlö hyper-

cho l,e st e r i nae ni a eseLlr e tov6bbi szigorf täsok következnek.

Az össz-zsfrbeviteh2}qo-ta, ii koleszterin6t napi 150 mg-ra

kell csökkenteni. Hfrsbdl maximun napi 85 g-ot lehet fb-

gyasztani, eldnyben rdszesitve a csirke 6s a pulyka fogyasz-

täsät. Csak lefölözött soväny tej 6s igen alacsony zsirtartal-

mü sajt fogyaszthat6. A cereäli6k, a t6sztäk, a burgonya, a

rizs 6s a zsirnentes kenydr megtarthatd itz dtrendben. A

gyömölcsök közül t i l tott az avokäd6, az oliva 6s a kdkusz'

Növ6nyi olajokböl 6s lägy margarinokb6l is csak kis

mennyis6g fogyaszthatd (1) (2).

Követkcztet6sek

Az orvosok gyakran välasztiäk elsd l6p6skdnt a gyögy-

szeres kezeldst a hypedipidaemia 6s tiusbetegs6gei eset6-

ben. A diötäs kezel6s, mint a teräpia r6sze, sokszor hätterbe

szorul. A betegek egy r6sze az orvostdl azt v6rjt el, hogy

gydgyszert irjon f'el, s nem azt, hogy ,,csak beszdlgessen"

vele a t6plälkozfs6r6l. A beteg szämära egyszerribb, keve-

sebb odafigyel6st ig6nylö t'eladat egy tablettä bevdtele 6s zr

hatäs väräsa, mint az, hogy hosszir htinapokon, akär dveken

ät naponta ügyeljen a täplälkozfsirra, s lemondjon kedvenc

dteleinek fogyasztäsärril. Mindezek közrejätszanak abban,

hogy a di6.täs kezel6st viszonylag ritkän alkahnazzdk.

Ezzel szemben a szakemberek v6lem6nye negegyezik

abban, hogy az elsd härom hdnapban, elsd l6pdsk6nt a di6-

täs kezelds välasztandd. Ennek hatästalans6ga vagy igen

magas sz6rum lipidszint esetEn cdlszerri elkezdeni a gydgy-

szeres kezelöst, de akkor is a diölds kezelös ntellett. Fontos

az orvos 6s a dietetikus szoros együttnüköddse. Btir a di6ta

eredeti jelentdse a betegsdgeknek megfelelö'en szabälyozott

dtrend vagy mäs megfogalmazäs szerint gydgytäpläl6k' ha
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az aiänläsokat megtekintiük, azt tapasztaljuk, hogy igazdb6l

nen is di6tfu6l van sz6, hanem az eg6szs6ges täplälkozäs-

rö1. Eppen ez6rt nem szabad a betegeknek azt lrezniik,

hogy hätränyos helyzetben vannak a tÖbbi emberhez k6pest.
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A felületes phlebitis
lsezel6si lehet fisägei

DR. BIHARI IMRE

össznpocLALAS
Ä felületes phlebitis banalis, spontlur regresszidra haj-

lamos hetegs6g. A Ieräpia c6ljai a k,ävetkez6k: m6ly-

v6näs thnlnbosis megel6z6se, a betegs6g lefirlyäsänak

lerüvidft6se 6s a varicositas nregszüntel6se. Az ajänlott

mridszelek a következr'ik: mobilizäciri, folyad6k felv6-

tel nijvel6seo Heparin adäsa lokäIisan, incisio 6s az al-

vad6k expressziirj a, asr:endäki esetekbert a sapheno-fe-

moralis junkci6 rrre gszakitäsa vagy ladikälis van'ir:ec to-

mia.

KULCSSZAVAK

feliil e t e s p I ileb i ti s, ts ur i c o si t a s, t e r äp i a'

Bevezet6s

A felületes phlebitises beteg kezel6se attdl függ, hogy

melyik rendel6'be kopogtat be: ha belgyögyäszhoz fordul,

akkor antibiotikumot, alvadäsgätldt 6s szigorü dgynyugal-

mat rendelnek neki, ha bdrgyögyLszhoz, akkor kendcsöket

6s f6slit kap, ha seb6.szhez, akkor radikälis varicectomiät v6-

geznek raita, ha term6szetgydgydszhoz, akkor pi6cät 6s

gyögyfri kivonatokat tesznek rä, ha pedig phlebolögushoz,

akkor a gyulladt 6r incisidjät 6.s az alvaddk expresszidjät

kell elszenvednie, fäsli viseldssel 6s järäsgyakorlatokkal

megtoldva. Mikor, melyik mddszer Ös milyen cÖllal java-

solt, mik az el6nyök 6s a hätränyok? Ene keresünk välaszt

az aläbbiakban.

f,rbetegs6geko Y. dvfolyam 3. szämo l998/3.

Thelapeutic possibilities

in superlicial thrornhophlebitis

IMRE BIHARI M. D.

Super'ficial phlebitis is a benigrr disease prone trr spon-

tanleous regression. The ain_. of the therapeutic moda-

lities are: prevention of deep vein thrombosis, shorte-

ning the duration of the disease and solving the prob-

lem of the varir:osity. Rer:omended rnethods are the

fbllowings: mobilisation, increasing of fluis intake,

bandagingo local administration of Heparin, incision

and expression nf intravascular coagula, in ascending

thrombosis the ligation of the sapheno-femolal juncti-

on or radical varicectomY.

KEYWORDS

p h,I e b it is s up e rfi c i alis, t: ari c o s e rs e ins, t h e r ap y

Mindenekeldtt abbdl kell kiindulnunk, hogy a felületes

phlebitis banälis betegs6g, amely rendsz etint kezelö s nölkul

is meggyögyul. Nyilvän ez az oka annak, hogy azok ak€zi-

könyvek, amelyek egyältalän megemlftik ezt a betegsdget'

nagyon szükszavüan nyilatkoznak r6la (11, 12, 13).

Mi lehet ezek utän kezel6sünk c6lja? Elsdsorban az, hogy

a gyulladäsos-thrombotikus folyamat ne teriedien a m6lybe,

vagyis meg kell elöznünk a legsülyosabb szövddmdnyt, a

mdlyvdnäs thrombosis fell6p6s6t. Következd c6lunk a folya-

mat meggyorsitdsa; ezzel tudiuk leghatäsosabban csÖkken-

teni a gyulladäst 6s a fäjdalmat, illetve az egydb panaszokat.

Hannadsorban c6lul tlizhetiük magunk el6 a leggyakoribb

kivältd ok, a varicosus vdna azonnali szanäläsät is.
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1. äbra. Mondor-kor. A felületes phlebitis ritka
lokalizäci6ja, a vena epigastrica superficialis

megbeteged6se.
Subacut stadium.

L€tezrk a f'elületes phlebitisnek egy ritkä, de sülyosabb
lormäja is, i i  gennyes visszdrgyulladirs. I lyenkor az alvad6k

t'ert6zött, s be tud kerülni a kering6sbe, sepsist 6s meLastati-

kus ttilyogokat okozva. Ez volt az irsepsis korszak el6tt a

mritdtek, elsdsorban n visszdrniüt6t legrettegettebb szövöd-

menye. Akkor m6g nem steril lbnallitl kölött6k le a v6rz6

ereket, ez inditotttr el a lblyzrmatot. Az asepsis 6s az antibi-

otikunok f'ell-edezdse megeldzhetdvd 6s negoldhritdvä tette

ezt ?l rrra mär csak elv6tve ielertkezd betegs6get. Cikkünk
nem err61. hanem a szokvtinyos visszdrgyulladiisrdl sztil.

Cyulladäs 6s alvad6k

A klinikai megfigyeldsek alapjän irgy tänik, hogy a phle-

bitises fblyamat keletkezdsdben vezetd szerepe vau az intra-

Iuminalis alvaddk kialakuläsänak. Gondoljuttk csak arra,

hogy a sclerotherapia sorän az erek összetapadäsa l6nyeges

mennyisdgfi alvad6k kialakuläsa ndlküli esetekben pallasz-

rnentesen, gyulladäs felldpdse l6lkül zailik, ntig alvaddk ki-

alalarläsakor az €r f|idalnassä, gyulladäsossä, vagyis phle-

bitisess6 välik (1). (2). Az infusids phlebitis kialakuläsa is a

ttuombus megjelendsdhez kötött (6). A gyögyuläst vizsgäl-

va hasonld következtetdsre juthatunk, hiszen azt taläljuk,

ho,ey az alvad6k mennyisdg6nek csökkentdse expressziöval

vagy heparinnal a folyanat gyorsabb szattäl6däsähoz vezeL.

Az €rpälyän belüli thrombotikus folyamatok keletkezds6-

berr legjobb kiinduliisi nlapunk a Virchotv-l.rras. Vagyis ttz
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2. äbra. Pi6ca (hirudo medicinalis). A b6rön Y alakü
sebet ejt, azon keresztül szivja magät tele v6rrel.

A nyäläban l6v6 hirudin gätolja a v6r megalvadäsät,
ezzel is segitia gy6gyuläst.

6rfnl elvältozhsirt, trz lramlils lassuliisät 6s a vdr alvad6kony-

säghnak vältozäsät c€lszerü nyomon követnünk.

Olyau esetekben, atnikor a betegnek varicosus v6ttäi van-

nak, nyilvänvtrldan sz6nohunk kell a kit6gult öblökben az

äramläs lassuläsäval, toväbbä az 6r belhärtyä.iänak käroso-

däshval, hiszen tr meggyengült, elv6konyodott 6rfal tülfe-

szül6se rniatt a belhärtya sdrüldse 6s egyenetlensd-ee gyakori

elvältozds. A plebitis melegiigya, leggyakoribb okozdja te-

hät a primdr, postthrombotikus vagy a feildddsi rendel-

lenessdgbdl trdöd6 varicositas. Ez ut6bbit, vagyis a fejldddsi

rendellenessdg miatti vdna öböl rendszereket is meg kell

enlitenüuk, hiszen kevesen tudiäk, hogy a nagy alkalmaz-

kodd kdpessdggel megäldott gyernekeknek cgyetlen pana-

sza lehet a vdnäs öblökben kialakul6 Ös ism6tl6dti felületi

trombdzis 6s az ebbö'l ad6dd phlebitises fäidalom.

A vör tbkozott alvadökonysägära leggyakraLrban a felüle-

tes phlebitis hiv.ja fel a figyelnet. Afelületes phlebitis tehrit

nerncsctk ön(tllö körkip, hanem tlinet is. Elsd jele lehet

thrombophyliänak, rosszindulatri dagan atn ak, imrnunp ath o -

Itigiai kdrk6peknek stb. Ennek tigyelembe vdtel6vel sirlyo-

sabb, következmönyes kdrkdpeknek (szfviufarktus, mdlyv6-

näs lrombdzis stb.) eleiöt vehetiük. vagy valamely rosszin-

dulatfi daganat meg gydgyithatti städiumät tudiuk fÖlderite-

i l1.

A hazai szdhasznälatban a k6rkdpre.iellernzd gyulladäs

miatt a phlebitis rneg.jelöl6s ter1edt el, a thrombosis diagnÖ-

Erhetegs6gek, V. 6vfrr lyaln 3. szäm, l998/3.
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A FELÜLETES PHLEBITIS...

zist a m6lyvön6s fblyamatra tartjuk f'enn. Ez igy helyes.

Ugyanakkor az angolszäsz orszägokban a nomenklattltra for-

ditott (11, 13). Ezzel is azt kivälorn illuszträlni, hogy a
gyulladäs 6s az alvad6k e k6rk6p sorän szorosan összetar-

toznak.

A phlebitis spontän lefolyäsa

A folyamat nyilvänvalöan nem akkor kezdddik, amikor
betegünk az orvosnäl jelentkezik 6s mutatia a kdtujjnyi vas-
tag hyperaemiäs csftot a läbän, amely mögött duzzadt, ör-
zlkeny köteg tapinthatd. A sclerotherapiäs ( I, 2) ös infusiös
phlebitises (6) tapasztalatokböl kiindulva tudhatiuk, hogy a
folyamat kezdete utän egy-kdt h6ttel fordulnak orvoshoz a

,,friss" esetek. Rutinos betegek akär több hetet is värnak.
Nem szüksdges itt a patholdgiai folyamat teljessegot ät-

tekintenünk, mondanivaldnk szempontjäböl pusztdn az tü-
nik ldnyegesnek, hogy az alvad6k szervülds6nek lblyamatät
elevenitsük fbl. A coagulum kialakuläsakor rndg kev6ssö, de
a napok teltövel egyre jobban tapad a vörrög az & lal'lltoz,
Egy tov6bbi t€nyezS is fixälia a coagulumot, a környezd v6-
näk spasnrusa. Ez a spasmus nem ritkän a vdgtag összes I'e-
lületes vönäjän 6szlelhetö. Egy-k6t het alatt söv6nyek kdp-
zddnek az alvad6kban, amelyek f'eltagoljäk azt. Közben a

vdrög közepe lassan elfblydsodik, majd ez az ellblydsodott
r6sz 1'elsziv6dik, a v6rög mäsik r6sze pedig köttiszövetesen

ätalakul. Ndhäny h6ttel a kezdet utän erek nönek be a v6r-
rögbe, ugyanakkor a felszivödott szövetek helydn endothel-
lel bdlelt üregek jelennek meg. A benövd erek lumene egyre
tägabb lesz 6s az üregekhez csatlakoznak, ma.ld v6gül a ke-
ringds megindul az 6rintett vönäban (7).

A klinikai jelensdgek ezzel plrhuzamosan ertyhülnek. A
börpir 6s a fäjdalom kb. kdt het utän kezd mrilni. A kezdet-
ben 6szlelt boka öddma is eddig tart. A drzzadt köteg (1.

6bra) egyre kisebbd 6s kemdnyebb6 välik, csomds lesz,
majd hosszabb idö'tartam, hdnapok, esetleg fdl 6v utän szG
vddik fel teljesen. Ekkor mär jdl läthatö pigmentfolt alakul
ki az elvältozäs hely6n, ez haemosiderint tartalnaz. Enyhe
esetekben egy-k6t öv utän ki tud läkultti.

A f'elületes plebitises vdnög nen sodr6dik el. A fblyamat
azonban tovdbb tud küszni irjabb appositiondlödd thrombu-
sok, azaz toväbbi drszakaszok rögösöd6se miatt. A fblyamat
terjedhet fblületesen, az oldalägak ältal hatärolt szakaszokat
megbetegitve, vagy a perforans v6näkon keresztül a m6ly-
v6näk iränyäba (12). Ha a rögösödds el6ri a saphena magnä
beömlösdt, embdliäval szämolhatunk a lblületes rend-
szerbdl.

Kezel6si m6dok

A kezel6si mddszereket azok invazivitäsa szerint fbkoz6-
dö sorrendben tärgyaljuk.

l. Fokozott nrcbili zdl ds. Legkdzenf'ekvötrb 6s leghatäso-
sabb mödja a m6lyvdnäs trombdzis megel6z6sönek. Jelen

esetben a Jblületes folyamat progressziöjdnak, azaz mölrybe

terj edä sönek me gakaddlyozdsdra alkalmazatk. Aki v6gigte-

Erbetegs6gek. V. dvfolyam 3. szäm, 1998/3.

rprrrtlkur rrrkmr

e vörrög

rlfolyörodott YÖtrög

3. äbra Phlebitises varix sematikus raiza,
a letokol6dott v6rrög

incisiöiät mutatia.

kinti a m6lyvdnäs trombözis kezeldsi modelljeinek lejlödÖ-

sdt, meglepddve tapasztalhatja, hogy a szigoru ägynyuga-

lom iddtartama egyre szükült, olyannyira, hogy napjainkra

mär meg is szint (19). Felületes phlebitisben nincs embdlia

veszdly, tehät egyältalän nem indokolt a beteget ägynyuga-

lomra,,ft6lni". Ellenkezöleg, järäsgyakorlatok vdgzdsdt, s6-

tdt irunk eld, srit azt is javasoljuk, hogy a beteg pihends köz-

ben mozgassa a läbfeidt a boka izületben.

2. Nyugalornban a ldb megernel4se. Fekvd helyzetben

vagy ülve is c6lszerü a beteg läbat megemelni, az6rt, hogy

a vdr sziv f'el6 lblyäsät eldsegitsük, a pangäsnak elejdt ve-

gyük. Fekve 3040 cm-es ägyv6g megemelds szüks6ges, ül-

ve szdkre helyezzük a läbat. Ez ut6bbi kev6sbd hatäsos,

rnint a f'ekve törtdnd'megemel6s, de jobb, mintha a läb a föl-

dön lenne. Az üld testhelyzetet igyekezzünk a minimumra

csökkenteni.
3. Bds|ges folyadökfelvötel. Klinikai tapasztalat, hogy a

szervezet folyadök tartalmänak szerepe van a v6ralvadäs

mechaniznrus'äban, azaz az exsic co sis thrombo si sra hai Ia-

tnsft. Isn'rcrtek a hosszri repüld'üt 6s egy6b utaz6sok kap-

csän fell6pett trombdzisok, amikor a kev6s folyaddk felv6-

tele, a ldgkondicionitlö sz'fuaz leveg1je 6s az alkohol vizhaj-

t6 hatäsa a kdnyszeni immobilizäcidval együtt trombÖzis
fell6pdsdhez vezet (5, 9). Toväbbä - ez elsö'sorban az 6rse-

b6szek szomoni tapasztalata - a hosszü riton lövö'betegek
gyakran a WC-re mends k6nyelmetlens6geit akarjäk meg-

ellzni a kevds folyad6k felv6tel6vel, emiatt bealvadhatnak

az arteriosclerotikus erek ös az 6rorot6zisek is.
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jelent6s mennYis6gü
alvadt v6r ürü1.

4. Rugalmas pö$a rltr,nte. A ru,talmas pdlya alkalma-

zäsänak legfdtrb elö'nye a l'elületes visszerek konipresszi6ja,

ezlltal a m6lyvdnäk kering6s6nek fokozästi. Elöttyös ezen

kivül a konrpresszidnak az a hatilsa, amellyel rÖgziti az aI'

vad6kot. A ni6g ttem drintett v6näs öblöket kii.iriti, ezzel

azokban a v6.näs pangäst megeldzi, fgy az üjabb phlebitis ki-

alakuläsänak elej6t veszi. A gyulladäs florid täzisäbAn nelll

a harisny6t, hanem a pdlyiit ajiurliuk. nert anntlk szorftd ere-
je a különbözd menetekben vältoztathat(l. Ezen kivtil a

kompressziös harisnyiik t'elvdtele a gyulladäs miatti 6rz6-

kenys6g következtdben sokkal nehezebb.

5. Gyulladdsgdtlö tablendk ös ken(ir:söt. A tä.idaloncsil-

lapit6, gyulladäscsökkentd szerek iö tüneti gy"ögt'szerek,

enyhftik a gyulladäst 6s a ptinaszokat. Szinte ninden tZtida-

lomcsil lap(td gy6gyszer (Algopyrin, Donalgin stb.) alkal-

nazhatö. Ebbe a csoportba t?utoznzrk a különbözti gyulla-

däscsökkentd gydgynövEnyek 6s gydgynöv6tty-k6szitm6-

nyek is.
6. Phlebotrop 91'ög1,szerek. A visszeres panaszok enyhi-

tdsdre bevältak. Sz6les körben alkalmazott tüneti szcrek ä

rutositäk (Venoruton). iimelyeket gyulladäsban helyileg is

c6lszerri alkalmazni. Hasonl6 hat6anyagot tärtalmaz ä szä-
jon ät szedhetd, hatäsos vissz€rgyögyszer, a mikronizält fla-

vonoirl (Detralex), indokolt tehät phlebitisben is alkalmazni.

Ide tartozik a Ca-dobesilat (Doxium) is.

1. Antibiotikurno,t. Feltiletes phlebitisben neilr indokolt

antihiotikumot adni, ezekbeu az esetekbett ugyanis nlnt'.r

bakt,lrium, amelyre hatna. Käros hatäsai azonban drvdnyre

iuthatnak, allergizäl 6s f'elborfthatja a szervezet bakteriälis

egyensülyät. Kiv6telt kdpeznek a ritka. szeptikus phlebiti-

sek, rimikor antibiotikum adäsa szüksdgess6 välik.

8. Tlro utb o c,*tu a g g,r e g d c i (t g dt lö k. S zi sztdnäs alvadäs-

gätläs bevezetdse nem indokolt. hiszen fölösleges egy spon-

tän gy6g1ul6 6s lokälisan jril kezelhetd betegsdg miatt az

esetleges szövddmdnyek t'ell6p6s€ t vällalni.

A v6r 6ren beliili megalvadäsänak kdtfdle mechaniznusa

fordul eld. Az egyik a fihrinogdn-fibrin ätalakulässal indul,

9B

5. äbra. Kontroll k6p 3 nappal a beavatkozäs utän'

A gyulladäs ielei m6g läthat6k, a beteg panaszai

ielent6sen csökkentek.

ez taihk a vdnäkbart. a mäsik alvadäsi rndd a thrombocyta

aggregäci6valkezdldd thrombus kdpzdd6s, ez ut6bbi az iu-

t6riäs rendszerben tört6nik. A vduäkban felldpd thromboti-

kus lblyamatokban tehät a thrombocyta aggregäciö gätlök

adäsa nem indokolt (4).

9. Cumarinok V6na trombdzisokban, igy phletritisben is

csak a fibrinog6n-fibrin ätalakuläst g6tl6 cumarinok adäsa

jöhet szöba. Ennek alkalmazäsa sem indokolt, mert a keze-

ldsnek nagyobbak a vesz6lyei, mint amenyi eidnye lehet. A

kfvänt szint be6llitäsa hosszadalmas, addigra a betegsÖg

spontrin is.jelentdsen javul. Kiv6telt kdpeznek az rin. thronr-

bophyliäk, amelyekben a t'eltiletes phlebitis azt ielzi' hogy

egy n6lyv6näs trombdzis bärmikor bekövetkezhet. Ilyenkor

tehirt nem a l-elületes phlebitis kezel6s6re, hatlem a mÖlyv6-

näs trombözis megeldz6se cdlläböl alkalmazzuk a Syncu-

marr  (16,  17) .

10. Lokdlis alvctddsgdtlö szer alkalmazrisa. R6g6ta ismert

6s bevält, tigy tünik, oki teräpiakdnt is felfoghatd kezel6si

ndd az alvaddsgätl6 hatäsri Heparin intracutan lokälis iu.ii-

ciäläsa (21). A gydgyszert több helyen iuttatjuk a bdrbe, itn.

quadlikat k6pezünk. Sajät gyakorlatunkban ez lü'gy törtdnik'

hogy 1,5 ml Na-Heparint szivunk kis m6retü fecskendö'be,

amelyre a legkisebb tüt tesszük. A tri hegyet dppett az ept-

dernis alä szrhriuk. az irha r6tegbe, ide deponälunk kb. 0,2

ml-t. Ha a megfeleld bdrszirttbe adtuk a Heparint, akkor a

b6r az adott i6l körül(rt helyen kifeh6redik, f'elpriposodik,

üu. ,.narancshei" tünet läthat6. Ezt addig ism6teliük, amed-

dig a fecskenddtrö1 a gyögyszer ki nem fogy. A szüräs a

gyulladt bdrterületbe vagy közvetlenül mel16 tÖrtdnik. Cdl-

sterü a läthatd elvältozästdl proximälisan is adni egy-egy

injekcidt, hiszen itt is szokott vdrrög lenni, toväbbä igyek-

szünk a proximälis progressziöt megeldzni. Az eliäräs kei-

lemetler, fäidahnas, mint minden intracutan in.iekciö. Elter-
jedt a Heparin-Lidocain l:1 aränyri keverdk alkalniazäsa is.

Ezt mi nem alkalmazzuk, mert - mint ismeretes - a Lidoca-

in beadäsa kifejezetten fäidalmas, amelyet nem enyhit az

4. äbra. Az incisidt követ6 expresszi6 sorän

6rbetegs6gek, V. 6vfrrlyam 3. szäm, I998/3.
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anaestheticum, k€söi hatäsa pedig nem indokolt, mert akkor

mär nincs bdr fäidalom. Härältya viszont, hogy több attya-

goi kell beiuttatlli, amely több läidalmat jelent a betogttek.

Kevdsbd sülyos gyulladäsokban az iniekcid fäidalna elke-

rülhetd kendcs tbrmäi6ban adagolt Heparinnal, ezt magiszt-

rälisan lehet elk6sziteni, vagy azonosän i6 hatäs 6rhetd el

egy mär forgalomban 16v6 heparinoid g€l alkalmazäsäval is

(Doxivenil). Rdgi n6.pi gydgyszer a piöca (hirudo medicina-

lis). K6pes kisz(vni az alvtrdt vÖr egy r6sz6t, 6s a nyäläban

I6vd alvadäsgätl(r hirudin is segiti a betegsog gyorsabb gyö-

gyuläsät (14) (2. dbra).

7 1. P arente rali s alvadds g dtlds. Alv ad{sgätlö gyögysze-

rek (pdldäul Fraxiparine) parer)teralis adäsa m6lyv6näs

trombdzis profi laxis cdliäböl indokolt (8, l2). A t 'ent emli-

tett lokälis alvadäsgätl6k nem tartnuak fenn älland6, megfe-

leld szintü prof ilaxist a m6lyvdnäs tromb6zis fell6pdse ellelt'

ez6rt szüksdges erre külön gondoltti.

12. Incisio ös expressziö. C6.lia a phlebitises 6rben l6vd

alvaddk eltävolftäsä. Az eret, a bdrön äthatolva, kis incisi6-

val nyiduk meg (p6ldäul 11-es szike peng6vel), maid az al-

vad6kot exprimäljuk (2, 3,l) (3. ribra). A beavatkozäsban

az incisio kev6sb6, az expressziö kifUezetten fä.idalmas. A

letokol6dott alvad6k r6szek eltävolitäsfua több incisio szük-

s6.ges (4. 6bra). A t.{ldalom enyh(t6se nem egyszerü l-eladat'

hiszen a local anaesthesia is ttildalmäs, a tägyasztäs utän is

keilemetlen fäldalmat 6rez a beteg. C6lszcrü ez6rt ttem az

acut, Ieg6rzdkenyebb städiumban vdgezni czt az eliäräst,6s

kis kompresszi6s er6t alkalmazni az alvad6k kiprdseldsdre.

Ne felediük, hogy a nagyobbra sikerült metszdsek hegei fel-

trinöen megmaradnak, ez6rt az incisiök citesen6l cdlszerü a

Langer-t-6le vonalakat, illetve a bdrredök iränyät figyelembe

venni. A beavatkozds a pattaszokat gyorsan enyhiti (5. äb'

ra).
13. Sapheno-fernoralis junkciö ligaturdia. Azokbatt az

esetekben, amikor a f'elületes phlebitis, illetve a hozzä csat-

lakozd v6rrög a sapheno-f'emoralis junkcidt el6ri, t'ennäll a

v6rrög leszakad6sänak 6s pulmonalis embölia fell6pds6nek

veszdlye. Ennek megeld'z6s6re azonnali müt6tet v6gzünk' a

sapheno-f'emoralis junkcidt megszak(tiuk. Ebb61 a c6'lb6l

crossecrorniät szoktunk alkalnrazni (6. ribra).

14. Radikdlis voriceclotnia. Kiter.jedt, a saphena maglla

törzset is drintd acut gyull irdäs eseten.lön szöba a sürgds va-

ricectomia. Vdgz6sdvel kapcsolatban szämos szövddmdny

fell6p6s6vel kell szämolnunk, a nagyobb haematömäk kiala-

kuläsät61 a bdrnecrosison 6s m6lyv6näs tromb6zison keresz-

tül eg6szen a krterjedt seb suppuratidig. Kdsdi következ-

mdnykdnt az erdsen pigmentälödd hegek kialakul6slua is te-

kintettel kell lennünk. Mindezek ellendre kellö kÖrültekitt-

t6ssel sikeresen alkalmazhatö, 6s gyors gydgyLrläst lehet el-

6rni (10, 20). Koräbban kis metsz6sekkel tävolitottuk el a

gyulladt ereket (15), több mint egy dvtizede tertünk ät a fo-

gazott k6s hasznälatära. Ez t6eg a tovakriszd, különbözd

Elbetegs6gek, V. 6vlirlyanr 3. szämo f 998/3.

6. äbra. Crossectomia a sapheno-femoralis iunkci6ig
teried6 phlebitisben. A perif6riäs saphena magna
szakasz alvad6kkaltelt. A mäsik, a v. femoralisba

ömlö r6sz mär üres, bel6le az alvad6kot mär
eltävolitottuk, az eret ligältuk. A müt6t c6lia az

itt läthat6 alvad6k embolizä16däsänak
megel6z6se volt.

städiumü phlebitisek hegesedd szakaszainak megoldäsänäl

ielentett el6nyt, hiszen ilyenkor elegendd volt az er roncso-

läsa is.

Megbesz616s

Jelen közlemdnynek nem c6lja tr 1'elületes phlebitis 6s ä

ni6ly vön 6s tr omb 6zis tli 1I'eren ci äl di agn o sz tikdi än ak taglal li-

sa. Ennek a k6rddsnek az eldönt6se az utdbbi idö'ben sokat

egyszerüsötlött, hiszen egy noninvaziv, a beteget nem terhe-

16 ellirrässal, az ultrahang vizsgälattal egy6rtelmrien eldönt-

hetd a kdrd6s (8).

A f'enti gydgyrnddok kÖzül k6pzettsdgünknek Ös jlirtassd-

gunknak megf'elelden cölszerfl kivälasztani a megf'eleld el-

järiisokat. Ebben nyilvän toväbbi lbntos szempont a beteg-

sdg sfrlyossirga. Amennyiben olyan beavatkozds szüks6ges'

timelyre nem vagyunk f'elkdszülve (pÖldäul a sapheno-f'emo-

ralis junkcid ligaturäja indokolt), akkor a beteget sebdszhez

kell iräny(tani. Mäs esetben, pdldäul ismdtld'dd phlebitisek

f'ell6ptekor c6lszeni belgyrigyirszati kivizsgliläst kezdeme-

nyezni malignus tu. vagy thrombophylia iränyäba.
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A gyakorlat szitm1ra hdrom csoportba sorolhatjuk a fe-
lületes phlebitiseket.

Az elsdbe tartoznak azok, amelyek kis területre lokalizä-

l6dnak, 6s a betegnek kevds panaszt okoznak. Ezekben az

esetekben konzervativ mödon iärunk el: keudcs, fäsli, iäräs-
gyakorlatok, bd folyad6k f-elvetel, szükseg eseten fäjdalom-

csil lap(t6 adäsa .javasol t.
Amdsodik csoportba kerülnek azok a betegek, akikn6l az

emlitettnöl kiter.jedtebb, kb. teny6rnyi vagy annäl nagyobb,

de nem ascenddl6, hanem jdl körülirt, ugyanakkor jelentds

hyperaemiäval kfsdrt dudor k6p6ben megjelend elvältozäs-

sal van dolgunk. Ebben az esetben els6helyen az incisio 6s

expressziö alkalmazäsa äll. Ennek az eliäräsnak a gyors

gydgyuläson trilmend'eldnye az is, hogy az alvaddk eltävo-

litdsa utdn az örfalak egymässal össze tudnak tapadni, ezäl-

tal az alapbetegsEg, a varicositas is megszünhet.Ez az alap-
ja a sclerotherapiänak is.

Az ezen csoporthoz tutozl esetekben cälszerfr alternat(-

va a lok6lis, in.lekcids alvadäsgät16, a heparin quadli alkal-

mazäsa is. Ez is egyik naprdl a mäsikra jelentd's javuläst

ercdmlnyez. K6.t-härom napnäl toväbb nem szüksdges adni.

Termdszetesen az el6z6 tipusnäl emlitett eljäräsokat itt is

kell hasznälni.
A harmadik csoportba kell sorolnunk a nagyon kiler.iedt,

saphena magna törzset betbgö, ascendä16 varicophlebitist,

amikor a sapheno-femoralis iunkciöt megközelfti vagy el6ri

a thrombus. Ezt onnan tudhatiuk, hogy a gyulladäsos bdrpir

a comb köz6ps6'harmadäban is 6szlelhet6. Pontosabb diag-

n6zishoz jutharunk a folyamat felületes kiterjeddsdt illetden

Doppler vagy duplex ultrahang vizsgälat alkalmazäsäval.

Ebben az esetbeu a sapheno-femoralis junkcid mrit6ti li-

gaturäja indokolt. Friss esetekben, anaesthetizält betegen jd

megoldäs, ha az alvaddk eltävolitäsäval tesszük lehetdvö a
gyulladt erek vdgleges elhegesed6s6t. Csak azokat az ereket

tävolitjuk vagy roncsoljuk el Smetana-k6ssel (2), amelyek-

b6 az alvad6k nem pr6selhet6' ki. igy nem lesznek nagy

mitdti sebek, 6s nem maradnak vissza nagy niftdti üregek.

A mrit6ttel kapcsolatos immobilizäciö miatt mdlyvdnäs

tromb6zis profilaxis alkalmazäsa indokolt.
A harmadik csoportba L'drLoz6 betegek esetdben a gyorsan

elvegzett mftdt - azon tülmenden, hogy 6letmentö'lehet - a

betegek gyors gydgyuläsät eredmdnyezi, 6s egdszs6gügyi

költs6g kihatäsa is kedvezdbb (9).

A betegek ilyen lbrmäjü besoroläsa nem mindig ennyire

egy6.rtelmf, toväbbd a folyarnat eldrehaladtäval vagy a gyti-

gyulässal mäsik csoportba ldphetnek. Ennek ellen6re vez6r-
fonalkdut a.jänlhatjuk a fenti besoroläst.

A felületes phlebitis elsösorban kellemetlen 6s csak mä-

sodsorban veszdlyes betegsdg. Aktiv kezelds6vel a betegek

szenved6s6t enyh(thetjük 6s a vesz6lyek lehetd'sdgdt csök-

kenthetjük.
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A Venoruton@ kapszula 6s 96l vdnY
n6lkü1 kaphat6. A Venoruton@ forte tabletta
v6nyköteles.

A Venorutono hatdanyaga az

O-ß-(hydroxyaethyl)-rutosidea a kapillaris-
falra hatva fokozza annak rezisztenci6jitt,
normalizälj a permeabilitäsät.

Gätolja az erythrocyta aggregäcidt 6s
v6d6hatäst gyakorol az erek endotheljdre.
A Venoruton@ forte a krdnikus vdnäs
el6gtelens6 g kezel€slre szolgäl .

Hatäsära csökken az oedema, 6s
m6rsdklödnek az egydb tünetek, igy af6y
dalorn, görcsök, a trophikus zavarok, a

varicosus dermatitis 6s fek6ly. Emellett
csökkenti a haemorhoidok kialakuläsäval
kapcsolatos tüneteket: a fäjdalmat,
nedvedzdst, viszket6st 6s a v6tz6,st.

Röszletesen läsd az al;<almazäsi elfirdst.
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ESETISMERTETES

Acut als6 vilgtagi ischa erniilt
olco z6 artüria poplitea illaneurysma

sikerrel oper ält esete

összenocr.LlÄs
A szerz(ik ismertetik a femoro-poplitealis Dacron

bypass mfft6ten /rtesett, majd üt 6wvel k6s61b art6ria

poplitea ilaneurysma szöv6dm6nyek6nt kialakult alsri

v6gtagi ischaemia miatt operält beregük k6rtiirtdnet6t'

A mf(t6t el6tti angiogräfiäs lelet a kiäramläsi pälya tel-

jes hiänryät mutatta. A mfft6t sorän az älaneurysrna re-

zekci6ja, valamint a kiär'amlisi päly:r thrombeetomiäja

utäm az 6rpälya firlytonossägät Dacnrr interpositum-

mal ällitottäk helyre. A kontroll angiogrälia j<'r äram-

läsi viszonyokat mutatott. Esetfüet az6rt tartjäk 6rde-

kesnek, rnerl az hlaneurysma nem gyulladäsos 6s v6r-

z6ses szöv(idrndnyto hanenr acut ischaemiät okozntt'

KULCSSZAVAK

artöri a p opli.te a äla neury srna, mätö ti irulikic iit

DR. TARR MIKLÖS, DR.
DR. GUNTHER

CZIGANY TAMAS,
TAMÄS

Succesful surgery for popliteal artery

pseudoaneurysm causing acute lower limb ischemia

MIKLöS TARR M. D., TAMÄS CZIGÄNY M. D.o

TAMÄS GUNTHER M. D.

Authors describe the r:ase of a patiento who had a fe-

nronr-popliteal Dacron bypass operation and five ye-

ars later was succesfully erperated for popliteal pseu-

doaneurysm, causing acute lower limb ischemia' Pre-

operative angiography showed no peripherial flow' Af-

ler resectinn of the pseudoaneurysm and thrombec-

tomy of the peripheral vesselso a Dacron interpositrün

was placed. Control angiography showed good flow'

The r:ase was inletestirlgo because the pseudoanenrysm

causerl ar:ute ischemia' rrot inflammatory or bleeding

complication.

KEYWORDS

p opli t e uI p se ud o un e ury sm, i ndi c ation fo r op e r ati'ott

Art6ria carotis interna I

lntrabdominalis (visceralis) z

Retroperitoneum 4

lnguinäl is r6gi6 43

Poplitea r6gi6 z

Bevezet6s

A rekonstruktiv verddr nritdteket

követd älaneurysmäk e16'forduläsi arä-

nya - a modern körühl6nyek nellett is
- l-3Vo. Az älaneurysma leggyakoribb

eldforduläsi helye az inguinälis r6giti.

Kialakuläsa az drtetia popliteän ritka.

( l )  ( 6 ) .

A gydri Petz A. Kdrhäz Ersebdszeti

Osztälyän 1986-1995 között 4156 re-

ürbetegsdgek, V. 6vfrrlyam 3. szäm,

konstruktfv ver66r mrit6tet v6geztek.
Ebben az iddszakban 52 posztoperatfv

älaneurysmät 6szleltünk, s ezek közül

csak kettd' drintette az arteria poplitea

I-es szegmenset. (I. t6bl5nat.)
Az älaneurysmäk rettegett szövdd-

mdnye a vörz6s, valamint a perif6riäs

ischaemiät okozö thrombo-embdlia.
Amig az inguinälis r6giöban kialakult

älaneurysma l'elismerdse miu a klini-

t99At3.

l. täbläzat. A PosztoPerativ
älaneurysmäk (n = 5Z)

megoszläsa.

r03



DR. TARR MIKLOS TS VTSNI

älaneurysmät m utatott,
a kiäramläsi pälya teljes hiänyäval.

2. äbra. A kontroll angiogräfia
mutatja a j6l vezet6
interpositumot 6s a

rekanalizält kiäram läsi pälyät.

kai türet.ek alapjlur egyszerr-'i, addig az

iut6ria poplitea reitett helyzete rniatt a

dia-uudzis I'elä11itäsa sokszor cstik a

szövddmduy kialakuläsa utän törtönik

lreg. Ez- utdbbi f61eg a nem gyulladli-

sos credetä acut artdri6s thronb6zist

okoz(r ir lancurysnäknäl fordul el6.

Esctüuket a következ6'l<ben ismertet-

iük.

1. äbra. A pelveo-femoralis angiogräfia 1,5 x 2,5 cm-es

104 Erbelegsi:gek, V. r ivfrr lyam 3. szhru, 1998i3.



Esetislnertet6s

P. L 76 tives fdrti anamneziseben

a,rteriosclerosis miatt I 992-ben l-emo-

ro-poplitealis dacron bypass müt6.t,

hypertdnia, cirrhosis hepatis szerepcl.

Jelen sürgds felv6tel6re k6t napia ki-

a-lakult tobb als6 vdgtagi ischaemia,

nyugalmi fäidalon miiitt került sor.

Felv6teli status: kiel6gft6 ältalänos

lrilapot. A jobh alsd vdgtagon i6l kita-

pinthatd art6ria f'emoralis communis

pulzus. A.iobb terd f'elett a comb belsd

häts6 f'elszin6n pulzäid reziszl-encitt ta-

pinthat6. A läb bdre hrivös l ivid, az ui-
jak cyanotikusak. Perif6riäs pulzus

nem tapinl.hnt6. dopplerrel nem detek-

tälhatö. A laboratdriumi leletekben 6s

lokälisan gyulladiisra utal6 jel nincs.

Az elv€gzeLL pelveo-t'emoralis an-

giogräfia a koräbbi bypass also attasz-

tomdzisänak negt'elelden 1,5 x 2,5

cm-es älaneurysmät mutatott a kiäram-

läsi pälya telies hiänyäval (1. äbra).

Rövid eldkdszftös utätt mritdtet v6-

geztünk. Ennek sorän a 161 be6pült,

gyulladäsmentes környezetff, i6l pulzä-

lö 6 n.rm-es dacron graftot Ös az elve-

zeL6 arl€ria popliteät izolältuk, majd

Heparin adäsa utdn kirekcsztettük. Az

älaneurysrnät megnyitva iättttk, hogy

az anasztonözis hätsö varratsora le-

v6|t. Äz ältrncurysmät, vttlamint itz

trnasztonrözist rezekältuk. Az uL€rra

popliteät 6s a distalis €rpitlyi it Fogarty

katdterrel explorälva hosszitbb tärok-

thrornbust tävolitottunk el, auri utän

kiel6gitd' vissztrvdrzdst kitptunk. Az

öbl(t6 folyadd.k i6l elfolyt. Az €rp{Iya

folytouossägät 6 tnm-es dacron inter-

positummal ,)l l ftottuk helyrc. A proxi-

malis 6s distalis auasztoln6zisok v6g a

v6ghez k6sztiltek.
A mütdt uttin a vdgtag keringÖse

rendezddött. fasciot6mia l lem v6lt

szüksdgess6. A seb els6dlegesen gyö-

gyult.

A beteg a posztoperatfv iddszakban

gydgyszeresen antibiotikumot, trent6-

los infirzidt kapott, valarniul tartds an-

ticoagulhns terirpiät ri l l ftottuuk be

Syncuruärral.

ACUT ALSÖ VEGTAGI...

Az elvlgzeLt kontroll angiogräfla

mutatja a j6l vezetd interpositumot,

valarnint a rekanalizält kiäramläsi pä-

Iy6t (2.6bra).

Megbosz616s

Az art6ria poplitea l-es szegmens€tt,

ennek reitett helyzete 6s csck6ly ne-

chiinikai igdnybevötele miatt. az älane-

urysmäk kialakuläsa ritka, szemben a

valddi artdria poplitea trneurysmäk eld-

fbrduliisdval (2). Hepp ös munkatdrsai

lJ"iives pcridclus alatt 50 infitringuinä-

lis posztoperativ älaneurysmäbdl csak

4-et talältak az arLlia popliteän (1).

Sa.jät anyagunkban 45 infrainguinälis

esetb6'l kettd fordult el6'ebben a r6gi6-

ban (L t6ll\6zat), (6). Klinikailäg azon-

ban esetünkben az älaneurysma €rse-

bdszeti szövddm6nye, hasonldan a va-

l6di poplitea aneurysmähoz, elsdsor-

ban nem a ruptüräbdl szfumaz6 vÖrz6s,

hanen peritEriäs thromboembdlit i vol t.
(4, s).

Betegünkndl az älaneurysma kiala-

kuliisät az ismert okok közül - (3, 6) -,

öt dvvel a prim6r mritdt utän, az €rtal

degeneratfv elvältozäsa okozhatta.

Gyulladäsos eredet a talält kliltikai 6s

mliteti lelet alap.jän kizärhatd volt.

Ez€rt v'itlasztottuk niritdti megoldäs-

k6nt a lokälis rekonstrukcidt: az üane'

urysma rezekcidjit, valamint a kilunm-

läsi pälya sikeres dezobliteriicidja utän

az 6rphlya helyreäll(täsät Dacron inter-

positummzrl (1, 3).

Az älaneurysmtr önmagäban is 6let-

veszdlyes hllapot. Diagndzisa abszolüt

m(t6ti indiklici6t jelel)t. Ezdrt fontos tt

rekonstruktiv ermr"'itdten ätesett bete-

gek rendszeres ollendrz6se 6s utänkö-

vetese.
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BÖRGYÖGYÄSZAT

össznnocu.t Äs
Ä kr'6rrikus v6näs el6gtelens6g kiiverkezrdben kialzrku-

Li ul:us r:ruris gyakori btrtegs6g, kezel4se külts6ges' A

magas ki:ilts6gek f6 oka az, hogy a sebkezeldsbeno a

kr'6rrikus v6rräs eli:gtelens6g komplex ellätäsäbarr ki-

alakitott konszenzus elveit nern alkalnrazzäk szdles

kiitben azok, akik az ul:us r:r'uris vellosunr kezcl6s6t

r'ällaljäk. A r'6rräs eldgtelens6g kornprr:ssziris kezel6sc

a sebgycigyuläs sikete 6rdek6ben n6lküliizhetetlen' A

szüks6ges seg6danyagok (riivitl nregrryirläsri ptily6k)

rendelkez6sre 6lhtak. A korszer(i sobkczel6s elveinek

megf'elel(icn kezelhetr'ik a nehezen gv6gyul6 sebek'

rnett a sebkiitiizä szerek szdles virlaszt(rka el6rhet6' A

sebkö tiizdi any agok alkahnazäsänak eläiräsai t azon tran

a kälts6ges kezelianyagok hasznälala esel6n küliinö-

sen firrtos belattanio mclt egy6bk6nl värallan szäv(id-

nr6nyek alakulhatnak ki, 6s a kezel6s kiilts6gei ernel-

kednek.

KULCSSZAVAK

krönikus uönäs elLgtelensög. rrlcrrs cruris, sebkczel6

p ro gr arn. kont p re sszi 6s k ezel6 s

Revezet6s

A krdnikus sebek gydgykezeleseben ältaläban az ̂  cehe.-

vezel6, ha sebkezeld progrämot hatitrozunk neg. A követ-

kezd kdrdEseke kell välaszolnunk: o seb kialakttltisdnak

Elbetegs6gek, V. 6vfrrlyarn 3. szärn, l998/3.

venas

Wound ll'eatment Protor:ol

frrr chronic vellotls r:r'ut'al ulcers

JUDIT DARÖCZY M. D.,

I'IROSKÄ MAJTHfNYI M. D.,

MARIANNE REDLING M. D.O

ANDREA BAGO M. D.

Clural ulccr is a {i'equent r:omplir:alion of chronic ve-

nous insufficiency and its lreatment is coslly. The ma-

in reason of the high t:ost is that the colleagues dealing

with uk:us r:r'uris patients have not sufficient klowled-

ge concerning the oomplex therapy according to the

c.)llsensus documcnt. Adoprion of the short'-elastic

bandages (complession therapy) is essential frrr the

surrr:essfirl therapy of ulr:us ctutis verlosutn. All the

worurd dressings and elaslic bandages are available to

fulfil the up-lo-date lrealnlent modalities of wound he-

aling. Is is very imporlant to klow how to use the mo-

dern dressings anrd to keep the instructions fcrt' use,

otherwise their applicatiorls r:an prrrduct serious side

eff'ects, amd can inct'ease the cosl of the lreatmenl'

KEYWORDS

t:lronic oenous ittsufficiency, ulcus cruris, protocol for

w o tu ttl t r e ut trr'c ttt ) c o ntp r e s si o n th.e r apy

okct (diagn6zis), a seb tipusa (nektotikus, granuläcids, hä-

nrosod6), tntökony kezelös nxeghatdrozdsa (nekrektömia,

desinfekcid, granuläcid 6s a hämosodäs elö'segit6se). Jelen

munkäval az volt a c6lunk, hogy a Johnson and Johnson

S eblr ezel6 program kr6nikus

el6 gtelens 6 gh en kialakult

uleus crrrishan-

DR. DAROC:N JUDIT, DR. MAJTHENYI PIROSKA,

DR. REDLING MARIANNE, DR. BAGÖ ANDREA
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DR. DAROCZY JUDIT

Medical ältal lbrgalmazott sebkezelf anyagok csalddjtit al- bdr gyakran gyulladäs jeleit nutatja. A väladdk btizös, a be-

kalnrazzuk krönikus, nehezen gy6gyul6 sebek kezel6sdben. teg läjdalmat 6rez (1. äbra). A Nu-göl alginät tartalnrü

A vizsgälatba bevdlasztott betegek esetdben a diagnözis ul- hydrogöI, 25 g-os steril kiszerelÖsben, mrianyag flakonban.

cus cruris venosum volt, a sebek a krdnikus v6näs el6gtelen- A nekrotikus sebalapra csapvizes lemosäs utän, spatuläval

s6g következtdben alakultak ki (a Doppler-index nem volt vittük f'el a Nu-g61t, a sebet gdzlapos kößssel f'edtük. A seb

alacsonyabb 0,9-ndl). A kezel6si protokollba bevälasztott környezetdben a bdrt 7Vo szalicil-vazelines kenöccsel vdd-

betegek ällapotänak meghatärozäsähoz a klinikai (C), etio- tük. A kezelds elsö'öt napjän a kötest naponta cser6ltük, 6s

lögiai (E), anardmiai (A) 6s pathokigiai (P) jellemzd'ket ellendriztük, van-e m6g nekrdzis a sebalapon. ÄttlaUan 10-

hasznältuk, AzazaDenTzetközi tärsasägokegysdges, :ün. CE- 12 napig tartott a nekrotikus anyagok eltävolitäsa.

AP osztcllyoztlson a\ap:uIl elveit (2, 3, 5). A sebek tipusät a Vdladökozö, fertdzön seb L Nagy mennyisdgri välad6kot

vizsgälat kezdetdn meghatäroztuk, a klinikai tüneteket pon- termelö, odorözus seb, a környez1 b6r ältaläban gyulladt.

toztuk, az ällapotv6lrozäst herente ellendriztük, a javuläst a Erre a sebtipusra Actisorb Plust alkalmaztunk, amely eztist-

polltszämok alapjlur 6rtdkeltük..__A sebkg?ef6-ssekid=lagja1t--niträttal ätitatott aktfv szenet tartalmazö kötszer, porözus ta-

(NU-gdl, Actisorb PIüs, N-A rlressing, Inadine, Tielle, Bioc- sakban. A kötszer 50 darabos kiszereldsben, ketf6le mdret-

lusive) ä sebtfpusnak rnegf'elelden alkalmaztuk. A sebkeze- ben (10,5 cm x 10,5 cm 6s 19 cm x 10,5 cm) älI rendelke-

16s hat6konysägät a beteg dletminrisdgdt legjobban meghtr- z6sre. A kötszer nagy fäjlagos f'elületdndl fogva kÖpes meg-

tiuoz6 1äjdalom 6s odor sülyossägänak a vältozäsäval is kötni a sebväladdkot 6s jti abszorbciös kdzs6ge következtd-

nrdrtük. A krdnikus vdnds eldgtelensdg €s a kis6rd öddma ben elnyeli a pangö välad€k b,iz6t, ezältal javul a beteg

kezel6s6ben alapvetd kompresszids p6lya kezel6st minden komfbrt örzete(2. äbra). Az Actisorb Plus cser6j6t elsöal-

esetben lblyamatosan vögeztük.

A,nyag 6s mridszer

A vizsgälatba 20 beteget vontunk be (fdrfi: 7, n6: 13, 6t-

lag6letkor: 7l €v), akiknöl az ulcus cruris (venosum) keze-

letlen volt, k6rh6zi tartdzkodäst igdnyeltek (kor, kiterjedt fe-

k6ly, ältalänos ällapot miat|, 6s megfeleld együttmriköddst

teitettek ki. A vizsgälat a GCP eldfräsainak megfeleld'en,

protokoll alap.iän törtent. A nyflt, prospektiv vizsgälatot

1997. m6jusa-novembere között vdgeztük. A kezeldseket 6s

a klinikai tünetek ellendrzdset ndgy hÖten ät folytattuk. A

kezeldsbe nem vontuk be a következd okok miatt kialakult

läbszär sebeket: obliterat(v art6riäs drbetegsdg, diabetes

mellitus, trauma okozta t'ek6ly, valamint alltibiotikum keze-

l6s alatt ä116 beteg. Bakterioldgiai vizsgälatot minden bev6-

lasztandd betegn6l vdgeztülk a kezel6s megkezd6se elött.

Azokat a betegeket, akikndl klinikailag srilyos infekci6 ieleit
dszleltük (lä2, cellulit is, lymphangitis), vagy a Streptococ-

cus pyogenes kolonizäcid a kitikus hatärt meghaladta, va-

Iamint a methicillin rezisztenciät mutatd Staphylococcus au-

reus (MRSA) eseteket kizärtuk a vizsgälatböl. A klinikai tü-

netek pontozäsa a nernzetközi konszenzus alap.iän törtent
(2): fdidalom (0 = nincs, 1 = erös, ) = gylgyszeres kezel6st

igdnyel), öd6ma (0 = nincs, 1 = m6rsdkelt, 2 = sti lyos), l i-

podermatosclerosis (0 = nincs, I = lokalizält, 2 = kiter.iedt),
pigmentäcid (0 = nincs, 1 = lokalizält, 2 = kiteriedt), ulcus

nagysäg (0 = nincs, 1 = < 2 cm", 2 = > 2 cnt"), ulcus fenn-

älläs (0 = nincs, I = < 3 hdnap, 2 = > 3hdnap), ulcus kiüju-

läs (0 = nincs, 1 = egyszer, 2 = többször). ulcus szäm (0 =

nincs, 1 = egy,2 = több). A klinikai tünetek ellend'rzdsdt 6s

a pontoz6st hetente vdgeztük.
Nekrotikus seb. A sebalapot szlraz vagy nedves massza

fedi, amely elhalt szövetekbdl äll, a sebszdl 6s a környezd

loB

kalmazäs esetdn ä mäsodik-harmadik napon elvdgeztük,

hogy ellendrizzik a sebalap 6s a környezd bdr ällapotSt. A

kötszer nedvsz(vd htttäsa következt6ben ugyanis a seb körü-

li bdrt kiszdritia, 6s a s6rült bdr fbkozottan macerälödhat a

sebvälad6kt6l. A seb környök6t ez6rt ellendrizni ös vddeni

kell (Ung. refiigerans FONO). Amennyiben a seb körny6k6-

nek bdre 6p az elsr5 sebkontrollok alkalmäval, itkkor a köt-

szert elegendd hetente 1-2 alkzrlommal cser6lni. A csere al-

kalmdval a sebalapon f'elgyülemlett väladdkot csapvizzel

vagy fizioldgiäs konyhas6val tävolithatjuk el. Eldfbrdul,

hogy az erdsen tapadd szenes kötszer beleragad a sebalap

szöveteibe, ilyenkor az eltävolftäs läldalmas 6s a sebalap

erdsen v6rzlk. Ennek elkerüldsdre javasolt N-A dressing al-

kalmazäsa. Az N-A dressittg kötött, viszkdz selyem alap-

anyagri kötszer. Kdttdle mdretben (9,5 cm x 95 cm, 40

db/karton 6s 19 crn x 9,5 cm, 25 db/karton) äll rendelkezds-

re. Az N-A dressing härom dimenzids horgolt selyemszä-

lakbdl ä116 kötszer, ezdrt igen kis 1'elületen Örirtkezik tr se-

balap szöveteivel, ennek következtöben nem ragad a sebbe.

A seb eldzetes csapvizes vagy fiziolögiäs konyhas6s leno-

säsa utän helyezhetd a sebalapra a steril kötszer, amelynek

nagysäga a kfvdnalon szerint alakithat6, szabhat6, mert

speciälis szerkezetönll fbgva az anyag nem foszlik.

Vdladdkozö, fertdzött seb, II. A sebalaprdl eltävolitott

nekrotikus mässza utän virladdkozö, baktdriumokat tartal-

mazö sebalap välik läthatövti. Ebben a fäzisban az inf'ekcid

6s a baktdriumok kolonizäcidja ellen kell küzdeni, ez6rt al-

kalnraztuk az Inadine nevü, povidone jöddal impregnält

viszkrlz selyem alapanyagri kötszert. Az Inadine 250 dara-

bos kiszerel6sben, 5 cm x 5 cm 6s 9,5 cm x 9,5 cm m6re-

tekben irll rendelkezdsre. A kötszer különlegesen kik6pzett

szerkezet6ndl lbgva igen kis f'elületen drintkezik a sebalap

szöveteivel, ezdrt nent tapad a sebbe. Csapvizes vagy fizio-

Erbetegs6gek, V. 6vlblyam 3. szäm, l998/3.
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FEJLETT
SEBELLATAS

Aktiv szenet tartalmazö ezüsttel impregnält lrötszer porözus nylon tasakban.
Fethasznäfäsi terüleg erösen välaO6foz6 tertfizöttvagy bäzös sebek fizikälis titsztitäsära'
a szag megköt6s6re.

Kötött viszköz atapü, vizold6lrony povidon jöddal impregnält non-adherens sebfedö.

Fef hasznäfäsi terüiet; tertfizött, roncsolt sebelr, traumäs s6rül6sek, kisebb 6g6sek eset6ben

teräpiäs 6s preventiv c6lzattal.

il6gy r6tegü hidropolimer seDfedö.
fel-näsznäläsi terüiet; sarjadzri, leped6lrmentes, fettisztitott, közepesen välad6kozö seDek
gyögyitäsära.
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Felhasznäläri terütet; hämosod6 sebelr ferl6s6re ill. prevenciök6nt Dörv6delemre.

llon-adherens kötiitt viszk6z kötszer.
Felhasznäläsi terület; bärmilyen seb eset6ben, ahol a c6l, hogy a kötszer ne ragadion a sebbe.
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Kolcium-olginötböl k6szult jöl tompo-
nölhotö-sebfedö o fertözötl sebek
ke/ebs6re, ol exsuOotiv szokoszbqn.'

'' .'Giässollnd,,,

LO7o, hö1fu verke2etür-[ull lopr:o felVitt
seinleges, hotöonyogmente_s kenöös-

.r"61e9, A semlegeq (r6p,vedi o sebbi o '

klszorodÖstöt;-nem-rogod o-söbbe, fÖi.,
dolörn n6lkül eltövolilhdtö, nem szckiljo
felo fris epithelt.

ÖntcpciOO, neöVslivQ hVdrocölloid
kötsze1 mely gölle olokul öt6s elösegiti
o gronulöciöt, ill. qz epithelizöciöt.

Ailötszö, öntopc;dö hidrog6l kötszer,
mely 60% vizet tcrtclmoz, igy kezdettöl
biztositjo c nedves sebkörnyezetet.
A szöroz nekrözisokot feloldjo, oz üj
szövet öprtöset elösegtti,

Öntopqdo; .rugolmos f;ölVo: iebfedd
rögzrtös6hez. Nem kell rogtoposz,
onyogrfokor6kos, börboröt.

Afenti term6keket az QEP tämogat1a.

HARTMANN.RICO Hungörio Kft ,
H-l138 Budopest ,  Vöci  üt  l4 l ,

Telefon: 451-6005



SEBKEZELÖ PROGRAM...

1. äbra. Postthromboticus syndroma, ulcus cruris.
A fek6lyt nekr6zis, büzös välad6k fedi'

a sebsz6l felhänYt, a körnYez6 b6r
gYulladt, fäidalmas.

Nekrotikus-välad6koz6 f ek6lY :
Nu-g6l kezel6st kezdünk'

3. äbra. A granuläl6dd seb kezel6s6ben (4. h6t) Tielle

sebfed6 alkalmazäsät vezettük be. A beteg ebben a

kezel6si fäzisban mär iärdbetegk6nt kezelhet6.

lögiäs konyhasds lemosäs utän a seb nagysäg6nak megfele-

l6en szabtuk az Inadine-t, nert ä kötszer vägäs következt6-

ben nem fbszlik. Ez az&l is eldnyös, mert a seb kÖrnydki

bdrt tr kötszer hatöanyagtr nem irritälja. A povidone i6d vh-

olddkony, ez6rr a bö'rr6'l könnyen lemoshatö' a sebben pedig

nragas jdrl koncenträcid drhetd el. Alkalmazds eldtt liszL{zni

kell, hogy nincs-e a betegnek jdd6rzdkenys€ge. Az Inadine

akkor alkalmas a t-ek6ly dezinficiäläsära, ha a f-ertdzdsnek

nincsenek ältalänos tünetei (lä2. cellulitis, lyntphangitis).

Kötszervältäs akkor szüks6ges (ältaläban 4-5 naponkdnt), ha

a jöddal impregnält, barna szfnri szövet t-eh6rrd vältozik, a

j6dtartalon elveszt€.se következtdben. A seb környdki bdr

v6delmdre Ung. refiigerans FONO kdszitmdnyt hasznäl-

tunk. Erdsen v6rz6keny sehek esetdben az Inadine kezel6st

nem alkalmaztuk.
Granuldkjdö seb. A sebalap mär csak m6rs6kelten väla-

d6kos, szfne rözsaszfnü vagy 6l6nk vörös, a sebszdlek me-

netesek. Erre a sebtipusra Tielle elnevezdsti hydropolimert

alkalmaztunk, amely permeabilis sebragasztö f'eddr6teget 6s

Erbetegs6gek, V. 6vf'olyarn 3. szärn, 1998/3.

2. äbra. A nekr6zis r6szben megsz(int, a seb

iellegzetesen,,megnagyobbodott" a nekrotikus
szövetek autolysise következt6ben' A välad6koz6

fek6lyre nedvsziv6 Actisorb Plus sebfed6t
helyeztünk, amelyet Inadine kötszerrel

4. äbra. A kezel6s 5. het6ben Bioclusive
lilmkötszert helYeztünk a sebre.

A kezel6s 7. het6ben a seb gy6gyult.

a sebväladdk t'elszivirsärtr alkalmas polyuretan pärnät tartal-

naz (3. äbra). Különbözd nagysägokban (18 cm x 18 cm, 15

cm x 20 cm 6s l1 cm x l1 cm) kerül forgalomba,25-25,11'

letve 50 duabos kiszereldsben. A kötszer szerkezet6ndl fog-

va biztos(tja a nedves sebkezelÖshez szüks6ges viszonyokat:

a polyuretan pärna nagy abszorpciös k6pess6gdn6l lbgva

felsz(via a sebvälad6kot, felveszi a seb alakjät, a kötszer

nem ragad a sebbe, a permeabilis t-eddrdteg lehetdv6 teszi a

folyadök elpärolgäsitt an6lkü1, hogy nikrobäk jutnänak ti

sebbe. A bdrbarät ragasztd ältaläban nem iritälja a seb kör-

ny6ki bdrt, azonbitn azokban az esetekben, ha a seb körny6-

ke maceritlt vagy a bdr gyulladt, nem alkalmaztuk, mert

bdrv6delem ir ragaszt6 miatt nem v6gezhet6' A Tielle-t ele-

gendd 4-7 naponk6nt cserdlni. A kötescseren6l csapvizzel

vagy fiziolögiirs konyhasdval törtenik a sebtisztitlts.

Hdtnosodö seb. Asebalapon 6l6nk vörÖs granuläcids szÖ-

vet 6s hämszigetek vannak, a seb sz6lei menetesek. Erre a

sebtipusra Bioclttsive nevü, 1-6lig itteresztd polyuretan tilm-

kötszert alkalmaztunk (4. äbra). A lilmkötszer v6laszthat6

vältogatva alkalmaztunk'

l l l



DR. DARÖCZY JUDIT

nagysiiga 5,1 cm+61 25 cm-ig terjed, 400 6s 80 darab / kar-
ton kiszerel6sben äll rendelkezdsre. Az öntapadris filmköt-
szert a sebalap csapvfzzel vagy fiziolögiäs konyhasdval val6
megtisztftäsa utän vittük fel a sebre, miutän a seb körüli bdrt
szärana töröltük. Elsdsorban arra kellett vigy6znunk, hogy
ne maradjon levegd'bubordk a kötszer alatt, 6s hogy a film a
bdrre pontosan, ränctalanul illeszkedjen . Az 6tl6tsz6 kötszer
alatt a sebalap ällapota j6l megft6lhetd, cserdre akkor van
szüksdg, ha a vi{laddk elemeli a lilmet (ältaläban 4-6 napon-
könt). Macerält, gyulladt sebkörnyökre nem alkalmiztunk
Bioclusive-t.

Eredm6nyek

Az volt a c6lkitüzdsünk, hogy sülyos, elhanyagolt, keze-
letlen ällapotban 16v6, klrhdzi kezeldst ig6nylö'fek6lyes be-
tegek esetdben vizsgäljuk a kötszercsaläd hatäsät. A klinikai
tüneteket pontoztuk (ld. mddszer), 6s hetente ellend'ritük a
tünetek sülyossägänak vältozäsät, amit diagrammon äbrä-
zoltunk (5.6bra). Az összes tünet pontszäma a kezelds ndgy
hete alatt nem vältozott jelentö'sen, ami nem is volt värhatö,
hiszen olyan tünetek kerültek az 6rtdkel6sbe, amelyek välto-
zdsa a sebkezel6s sikerdvel nem vältozik pärhuzamosan
(p6ldäul dermatosclerosi s, pigmen täciö stb.). Külön kiemel-

l t 2

ve hasonlftottuk össze a beteg szämära legsülyosabbnak it6lt

tünet, a fäjdalom mdrt6k6nek alakuläsät.
Azt taliiltuk, hogy a nekrotikus lepeddk megszüntetdse, a

debridement vdgrehajtäsa (Nu-gdl, Actisorb Plus) mär az el-
sd'hdt utän jelentdsen csökkenti a fajdalmat (5. äbra). A fäj-

dalom megszünt a mäsodik h6ten 7, a harmadikon 14 6s a
negyediken 16 betegnöI.

Kiemelve 6rt6keltük az öd6ma 0s a gyulladäs csökken6-

sdt, mefi ezek a tünetek nemcsak a hatdkony sebkezel6sben,
hanem a vdnäs el6gtelensdg javitäsäban is igen fbntosak. A
komplex kezelds alatt azt 6rtjük, hogy a sebkezel6st mindig
kiegdszf tettük a rövid megn yul äsü kompres szi6s p 6ly a keze-
l6ssel. Az öd6ma a mäsodik h6ten 18 betegnöl megszünt,

ami a betegek dletminösdgdben, aktiv mozgäsäban jelentds
javuläst eredmdnyezett (5. Sbra). A vizsgälatba bevont 20

ulcus cruris közül 3 esetben 6szleltük a f'ek6ly begyögyulä-
sät.

Megbesz616s

A krönikus v6näs el6gtelensdgben a läbszärfek6ly kiala-
kuläsärak elsd'dleges oka a megnövekedett perif6riäs v6näs
nyomäs. A kdrosan megvältozott hemodinamikai 6s hemor-
heolögiai folyamatok okozzflk az endothel seitek 6s a kerin-

r4üb!r

trlo{rfEim

I höl ll rtü tlr hs

5. äbra. A diagram az eredm6nyeket foglalja össze, hetenk€nt mutatva a seb ällapotäban bekövetkez6
vältozäsokat. A klinikai tünetek összpontszäma (els6 sof) lassübb ütemtl javuläst mutat. Jelentdsen

csökkent a kezel6s hatäsära a fäjdalom (mäsodllesor) 6s az öd6ma (harmadik sor).

Erbetegs6gek, V. 6vfolyam 3. szäm, 1998/3.
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A häromfäzisü sebellätäsi rendszer
az ulcus cruris kezel6s6re

Opra-triö

A häromfäzisti sebcllätäs nagyon hat6kony ös
gazdasä gos sebkezclöst biztosit.

Az OPRA triö tagjai:
OPRASORB szlvöpärna,
OPRAGELhidrogä1,
OFRAFLEX filmkötszer

egöszsögügyi rendcl-
r, kez6s alepjän 95 %-
: os TB tämogatäs-

sal rcndelhetö

SALUS Kft.
1119 Budapest,
Than K. u. 20.
Tel.: 204-3846,
204-3847,203-3379.
Fax:204-3851.

Epitheli iö

Opraflex
Vödi az üi
hämot

'ä
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A sebkczclös mellett a teräpia
mäsik fontos eszköze a komp-
ressziös kötös, mclynck elk6szi-
tösöre a Lohmann ROSIDAL K
vegy DURELAST rövidmegnyü-
läsü rugalmas pölyät ajänljuk.
Mindköt pölya gyögyäszati sc-
gädeszköz vönyen 85 orü-os tä-
mogatässal irhatö.
Közgyögyeltätottak r0szöre e
Rosldal K töritösmentesen fcn-
delhctö.
Az utökezel6sre hasznälhatd
MEDI kompressziös harisnyäkat
85%-kal tämogatja a TB, illetve
köz gyd gyel lätottaknak
t6rft6smentesen rendelhetök.



ENqSA NA
VENOSAN

gy6gyharisnyäk
6s harisnyanadrägok

Forgalmaz6: VENO-MED Kft.

1042 Budapest, Ärpäd u. 56.

Tel.lfax: 390-2312.

> A ll., l l l .  6s a tV. kompresszids fokozat v6nyre felirhatd

F Standard 6s egy6ni m6retben

\ Közgy flgyigazolv än nyal re n d e I kezdk t6 rft6s me ntese n,

3 kül önbö z6 any agösszet6tel ben 6s szinv älaszt6kban

kaphatjäk

Müller-
Yärady-
OESCH.

RAMEtET.
TRETBAR.

f6le
vissz6r-horgok,

jobb- 6s bal
k6zre is,
valamint

STRI PPEREK.

Darabonk6nt 6s
k6szletben is

megrendelhetdk.

Forgalmazö: VENO-MED Kft.

1042 Budapest, Arpäd u.56.

Tel./fax: 390-2312.



SEBKEZELÖ PROGRAM...

gd feh€rvdrsejtek adhdzidi ät, a f'ehdrv6rsejtek,,niarginäci6-

iät", naid degranulhci<ijät, anielynek kÖvetkezt6ben prote-

olytikus enzimek szabadulnak f'el, igen aktiv, rin. szabad

gyökök keletkeznek, kärosodik az €rtal. A v6näs kapilläri-

sok oldalän ldtreiött pathol6gills fblyamatok ättevridnek az

tutdriäk 6s a nyirokerek tertilet6re is, s ezältal szöveti hypo-

xia ös nyiroködötla sflyosbitia a mikrocirkttldciös zttviut. A

kriros fblyanatok összess6ge okozza azokat az elvältozitso-

kat, amelyek a krdnikus vdttäs eldgtelensÖg klinikai kdp6t
jellemzik: teleangiektazia, varicositas, pigmentäciö, derma-

tosclerosis, bdr ätrophia, ulcus (2, 3, 5). A normäl sebgyö-

gyuläshoz szüks6ges cytokinek, növekeddsi fttktorok bonyo-

lult reguläcid következt6ben termel(idnek a kötdszöveti sej-

tekben, endothel sejtekben, f'ehdrvdrsej tekben, hällsejtek-

ben stb. Netn pontosan istnert. hogy ez a reguläciös mecha-

nizmus mikdnt kärosotlik vdnäs eldgtelens6gben olyan m6-

don, hogy a sebgydgyuläs nem következik be.

Amikor sebgyögyitäsra törekszünk, härom alapvetd kdr-

dest tehetünk f.el. Mi okozta a sebet, mik6nt lehet a devas-

culiuizält szöveteket (a sebet) f'edd nekr<izist megsztintetnr'

milyen mddszerekkel lehet a gydgyuläst (granuläci6t, hä-

mosodäst) eldseg(teni? A kr6likus v6näs el6gtelens6g tala-
j1m kialakult ulcus cruris komplex kezeldse annak ellendre

nem megoltlott k6rdds, hogy kouszenzus van a diagnoszti-

k6ban, a sebkezelds elveiben 6s a krdnikus v6näs eldgtelen-

s6g kompresszids kezel6s6nek mödjäban (7), (8). Ennek el-

sdsorban az az oka, hogy a korszerü kezel6s elvei nem älta-

lirnosan vältak ismerttd a kezel6st v6gzri orvosok közÖtt. A

kezel6s szakszert'i vegrehilltirsät nehezfti, hogy bär a korsze-

ni sebkezeld anyagok lehetdv6 teszik a jlirribeteg ellät6st az

ulcusos betegek szämara (4), a järöbeteg rendeldseken nenl

minden esctben v6gzik szakszertlen a beteg irltalänos ällapo-

tähoz, a seb tipusähoz, a környezd bdrhö2, az älapbetegsÖg-

hez alkalmazandti komplex kezel6st. Neheziti a sebkezelds

vdgrehajtäs6t, hogy a hetegek täi6koztatäsa 6s gyakran

együttmüköddse nem optinälis.

A sebkezelC.s elveird'l l6trejött nemzetközi konszenzus (6,

9, 10) javaslatot tesz a nekrotilars, f'ertdzÖtt, granulä16d6 6s

hlunosodri setrtipusok kezelEsdre.

N ekrotiku s s ebek kezel,€,s6ben a debridement lehetdsdgei

(mechanikus, sebdszi, enzimes, autolytikus) közi.il ielen
vizsgälirtainkb an N u - g € I eln evez6sr.i hydro 961 t hasznältunk,

amely autolysis következt6ben tävolitja el az elhalt szövete-

ket a sebalaprdl. El6nyös, hogy a gdl jelentds mennyisÖgt-i

nekrotikus änyagot köt le, s ugyanakkor nedvesen tärtja a

sebalapot. Megfrgyeldseink szerint gyorsan csökkenti a seb

brizössdgdt 6s a gyulladäs enyhüldse niatt a fäjdalmat is (5.

6bra) Az autolysis következt€.ben a sebalapon 6s a sebsz€-

leken a nekrotikus szövetek eltävolitäsa tnizrtt a seb lätsz6-

lag növekszik, ami a tapasztalatlan alkalmaz6t fdlrevezethe-

ti (1. äbra). A välad6kk6pztid6s a nekrotikus anyagok,,el-

folydsodirsa" követkczt6ben /ttmettetileg tbkozödhat. A

Erbcregs6gek, V. 6vl'erlyam 3. szänr, l998/3.

kompressziös pdlyäk 1'elhelyezdse eldtt a pölya elszennye-

zdd6s6t akadälyozd vddökötds szüksdges. A kompressziös

prllyäkat termdszetesen gyakrabban kell az eldfräsnak meg-

f'elel6en tisztftani.
Vdladökozö, Jbrtdzön sebek esetlben a kÖtszercsalädb6l

az Actisorb P/ust ztkkor alkalmaztuk, amikor a väladdk igen

bdsdges 6s büzös volt (2. äbra). Az Actisorb Plus nagy

mennyisdgti virlad6k abszorbcitijära k6pes, 6s gyorsan csÖk-

kenti az odort 6s a beteget talän leginkäbb kfnz6 fajdalmat

(5. 6bra).
A povidone i6dot tartalmaz6 Inadine-t tertfzött, de ke-

vdsbd väladdkozd sebek kezel6s6re alkalmaztuk. Az Inadine

kezeldst gyakrtrn kombindltuk Actisorb Plus alkalmazäsä-

val, azokban az esetekben, amikor ätmenetileg nagy lbkü

virlad6kozäs löpett 1'el (2, 6bra). Konszenzus konf-erencia

lbglalkozott kiemelten a 1'ertdzÖtt ulcusok helyi desinficiälä-

sirnak kdrd6sövel 6s a j6dos sebkezel6'l<kel. In vitro vizsgä-

latok seittenydszetekkel azt bizonyitottäk, hogy a jodinok

serkentdleg h?ltnak a tunor necrosis faktort (TNF-alla) ter-

nelö'makrofTtgok szämänak a növekeddsdre. A makrofägok

a cytokinek terneldse r6v6n hatnak a sebgy6gyuläsra. A

TNF-alfa rin. pre-inflammatory cytokine, amely a gyulladä-

sos reakci6kbtrn rdsztvevd sejtek szämänak növeldsÖvel,

päkläLrl a baktdriumok megsemmisitÖsdt vdgz6' polimorf

magvf leukocytäk szämänak növelds€vel eld'nyösen befb-

lyäsoljäk a sebek f'eltisztuläsät. A jodinok toväbbit vddik a

szöveteket a szabad gyökök oxidativ stresszt okoz6 hatäs6-

tdl is (6). Iritativ dermatitist az Inadine alkalmazdsänäl nem

6szleltünk (1 1). A kompresszids pdlya f'elhelyezdse eldtt v6-

ddkötdst ajänlatos helyezni a sebre.

A graruildlödö sebek kezel€s5re a Tielle hydropolymer

kötszer alkalmas. A polyuretan sebpiunzr biztositja a nedves

sebkezel6s körülmdnyeit: a granul616dri, t'ertdzÖsnentes

sebalap 6s a sebszdlek milr tudjäk hasznos(tani a sebväla-

tJdkban l6vri cytokineket, növekedÖsi f'aktorokat. A kötszert

elegendr5 5-7 ttttponta cserdlni (3. äbra). A beteg mosakod-

hat 6s a kompresszi6s p6lyät egydb vdddkötds ndlkül alkal-

ntizhatja. A seb körüli bdr macerälödäsät meg kell akadä-

lyozni.
A hdnnsodö seb kezel€,s6n6l fbntos a t'elülf'ertdzddds

meg akacl irlyo zisa, a meg f'eleld n edves sdgü 6s hdttld'rsdkle tri

környezet biztositäsa erhhoz, hogy a hdmsejtek osztddäsät es

difl'erenciälddirsdt biztositd növeked6si f'aktorok hatäsa 6r-

v6nyesülhess en. A B i o clusive polyuretan filmkötszer örlta-

padd mddon rögzül a seb körüli bdrön, 6s mivel ätlätszö, a

sebalap ällapota a kötszer eltitvolitäsa n6lkül ellendrizhetd.

A kompressziris pdlya alkalmazäsa eld'tt a Bioclusive föl6

javasolt vddö'I<öt6st tenni. A filnkötszert a seb gy6gyuläsäig

kell alkalmazni (4. 6bra).

A korszeni sebkezeld programoktdl az värhatö, hogy a

nehezen gydgyul6 sebek kezel6sdben lecsökkentik a körhäzi

tutözkodäs idejdt, mert a sebgydgyuläs bizonyos szakasza-

l l s
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DR. DAROCZY JUDIT

iban nem kell naponta sebellendrzdsL v6gezni, hanem ele-
gendd 5-7 naponkönt kötdst cserdlni. Az ün. nedves sebke-

zel6s csökkenti az 'itpol6 szemllyzet munkdjlit. Mindezek
költsdgkimdld m6don hatntrk tiz ellätäsban. Nagyon lbntos

szempont, hogy ri korszeni sebkezeles csökkenti a beteg läj-

dalmät, a kinz6 odort, 6s ez|ltztl a beteg dletmindsdg6t javit-

ja (5. 6bra). Mindezen eldnyök azonban csak a szakszerri

alktrlmazäs esetön drvdnyesülnek. (P6ldäul: a sebtisztftirs
m6dja nem Neomagnol, a välasztott kötszernek a seb tipu-
sähoz kell igazodnia.) Abban az esetben, ha a sebkezelds 6s
a krdnikus vdnds eldgtelersdghez tiirsuld ulcus kezeldsöben
nenr következik be minrisögi vältozäs, elveszftjük a kezel5
progranok eldnyeit, növeliük a költsögeket, rontjuk a keze-

16sre haszn6lt seg6deszközök hitel6t.
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ü1,lrazai gy6rtm6nyü, er(is hatäsri, osztott rnanclzsettäs lymphoederna kezeld k6szü16h.

B6rrnilyen eredetä fels6 vagy als6 v6gtagi oedema, els6sorban lyrnphoedema, de

vissz6rpanaszoh, tromb6zis utäni ällapot 6s lähszärfeh6ly hezel6s6re is alkalmas.

A manclzsetta m6ret utäni elk6szft6s6re is rn6d van.

Mindennapos otthoni hasznälata h6nyelmes 6s hatäsos.
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Lz 6rbetegek rehabilitä ciiliänak
I  . .  .

eszKozer

DR. BALLAGI FARKAS

össznnocrlrÄs
Ä. szerzf az angiol6giai klirfkum jellegzetes betegs6g-

csoportjän, a krrinikus ohliterativ ver(idrbelegs6gen

keresztül nrntatia lrc az 4rbetegek rehabilitär:i6jär' an-

nak m6dszereit, hazai int6zrn6nyrcndszer6l. Ismerteti

a korrrplex rehabilitär:i6 c6lkit|fz6seit 6s virhatri har6-

konysägät.

KULCSSZAVAK

k.rinikus obli.ter atfi: aerfiörb etegs6g, rnozgästeräpia, re -

h,abilit(rci6

Bevezet6s

Az a megtiszteltetes 6rt, hogy Urai Läszlö professzor,

volt tanitdmesteren halälänak 10. 6vtbrdul6ja alkalmäbdl

rendezett eml6külÖsen eldadäst taflhattam' A rendezvdtty

ünnepdlyessd.g6t fokozta, hogy a tr'lÄV Ktrzponti Rendel6-

intdzet 619ondozdja t-ennirl l i isi inak 30. 6vfordul6jän'dz

ugyancsak hiuminc esztendds kapuväri Erbeteg Rehabilitä-

ci6s Osztäly is köszönthette. Az aläbbi közlern6ny az el6-

adds alapjän k6szült.

Urai professzor is hangsrilyozta, hogy az angiolögiai kli-

nikumban a különbözd eredetf patholdgiai folyarnatok nyo-

män azonos morfol6giai következmdnyekkel 6s jellegzctes

ttinettel jä16, figynevezett,,krönikus obliterativ verd6rbeteg-

s6g" az egyik leggyakoribb, sok ter6piäs probldmät okoz6,

a vdgtag elveszt6sdnek veszdlyÖvel järö betegsdgcsoport. A

rehabilitäcids f'eladatokat tekintve is kiemelkedik a perif6ri-

äs drbetegsdgek kördb61, ezdrt mint modellbetegsdgen ke-

resztül mutatjuk be a htrzai rehabilitäci6s lehetös6geket.

Elbetegs6gek, Y. 6vfirlyanr 3. szämo l998/3.

Methods of vasoular patientts rehabilitation

FARKAS BALLAGI M. D.

Methrxls and peissibilities are discussed, emphasizing

that rhe rnosl, irnportant and characterislic group of

palienls is the r:hronic obüterative group. Aims and

effer:tiveness of complex tehabiliration are described'

KEYWORDS

chr oni c obli terath: e athero s cleroti,c, mobili s ati on the -

rapy, rehabilitation

A kr6nikus obliterativ ver66rbetegs6g fd jellemzdi: mul-

tifaktorälis eredetü, krönikus, generalizdlt, progressziv j elle-

gü folyamat. Jelenleg hathatds oki teräpia nem ismert, a be-

tegek fbgyat6kossä vagy rokkanttä väläsa gyakori.

A kr6nikus obliterat(v verö'6rbetegsdgben szenveddk älla-

potuktöl tüggden belgyögyäszati, invaz(v radiolögiai vagy

drsebdszeti beavatkozäsokon, vÖgsd' esetben amputäcidn es-

nek ät. Gydgyitäsukat, gondozäsukat a betegsdg megällapi

täsätdl keztlve 6letük vÖgdig rehabilitäciös orvosi szeml6let-

tel kell vdgigkisdrni.

A betegek rehabilitäciös programjänak összeällitäs iltoz a

legfontosabb az aktuälis teljesftdkdpessÖg felmdr6se. Ehhez

segitseget nyü.itanak a noninvaziv mriszeres, elsdsorban a

CW 6s duplex ultrahang, valamint a plethysmographiäs

vizsgälatok, illetve a funkcionälis prdbak (klaudikäcids in-

dex, Ratschow-fdle helyvältoztatäsi prdba stb.) A betegek

anamn6zis6ben szerepld rizikdfaktorok az lnv aziv beavatko-

zäsok, a betegs6g egy6b 6rlokalizärcili 6s a k(s6r6tetegs6-

tL7
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ü l. täbläzat. Az anamn6zisben szerepld
invaziv beavatkozäsok.
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1. äbra. A leggyakoribb rizik6t6nyez6k (1996).

gek, amelyek megoszläsdt az 1996.6vi beteganyagunkbdl
(915 alsd v6gtagi idült obliterat(v verd6rbeteg anamndzise
alapjän) az"l.. ilbriln, valamint az l. , a II. 6s a III. t6blä-

zatban mutatom be. Az adatok zirra hiviäk fel a figyelmet,
ho gy többszörös kdrosod iissal, illetve fb gytrt6kossäggal kell
szämolni, ebb61 adddöan a rehabilitäciös programot egy6nre

szabott-an kell összeällftani.
A következd l6p6s a rehabilitäci6s c6lok megjelölöse,

amelyek az aläbbiak:
- a teljesitdkd.pessdg fbkozäsa,
* ir progresszi6 lassftäsrr, nlisodlagos prevencid,
- az 6letrrinösdg .javitäsa.
A rehabilitäcids program eszközei a következö'k:
- mozgästeräpia,
- balneoteräpia,
- f,rzioteräpia,
- mässzäzsteräpia,
- dietoteräpia.
- eletnröd teräpia,
- pszichoterdpitr.

Mozgirstr:r'hpia

A perif6riäs drbetegek rehabilitäci6i änak leghatdkonyabb
r€sz6t k€pezi. Urai is f'elhivta a figyelmet arra, hogy az
izommunka eredmdnyekdnt a lokälisan keletkezd, nen spe-
cifikus anyagcsereterm6.kek egy6b effektusokat elnyomva
erds vasodilatitcidt okoznak, igy a perif'6ri1ts elleniillds csök-
ken, a perfüzids nyomäs nö, a kolliterälis kering6s javul, a
vdnäs visszafolyäs fokozddik.

A mozg6srcrdpiiinak egydb kcdvezd hatäsai is ismertek,

igy a librinolitikus aktivitris megn6, tiz oxigdn szaturirci6 fo-
kozddik, a glukdz tolerancia iavul, a zsiranyagcsere kedve-
zö-bb6 vrilik, mig a munkakedv is lbkoztidik, idds korbtrn
pedig az inaktivitirsi szindrdma elkerülhetdvd v6lik. Termö-

l t B

l l. täbläzat. Az anamn6zisben szerepld
egy6b 6rlokalizäci6.

f f l. täbläzat. Az anamn6zisben szerepl6
kis6r6betegs6gek.

szetcsen ügyelni kell rrrra, hogy a terhelds ne legyen na-

gyobb, mint a kompenzäciös lehetds6g.
Az 6relz'1rr6däs nagysäga 6s funkcionälis städiunia sze-

rint, gy6gytornirsz iränyitäsa mellett, egy6nre szabottan, na-

pi harminc perces 6rtornät, valamint 100 l6pds/perc ütemi
järäsgyakorlatoktrt kell a betegnek elvdgeznie. Az amputäl-

taknäl ös a hernipldg betegekndl a gydgyäszati seg6d-

eszközök hasznälatära 6s a järästanitäsra külön hangsülyt

kell I'ektetni. Aiäräst, helyvältoztatäst segitd eszközök (täm-

bot, mankö, jludkeret, kerekesszdk) biztositäsa, illetve a ko-

rai 6s i6 protetizäläs alapvetden fontos.

A fö cdl az, hogy a perit'6riäs drbeteg ne väljon az'ägy

rabi6v6.

Balnocter'6pia

A több dvszäzados kedvezd tapasztalatok 6s az 6vtizedek

6ta bizonyitott kedvezö kemospecihkus ölettani hatäsok

alap.jän a szdnsavas vfzes vagy gä2lürddk a perilEriäs 6rbe-

tegek kieg6szit6 kezel1söre - a megfeleld iudikäci6k figye-

lembe vdtel6vel - felhasznälhatök. Hazänkban a perif6riäs

Sympathectomia 242 esetben (26,4%)

Bypass 291 esetben (31,8%)

TEA 190 esetben (20,8%)

PTA 39 esetben (4,3%)

Amputatio 113 esetben (12,3%)

Coronariasclerosis 337 esetben (36,8%)

Infarctus myocardii 134 esetben (14,6%)

Carotis stenosis 278 esetben (30,1%)

Stroke 59 esetben (6,5%)

cvl 1 12 esetben (12,2%)

Spondylarthrosis, discopathia 169  ese tben  (18 .5%)

Arthrosis 84 esetben (9,2%)

Polyneuropath ia 85 esetben (9,3%)

Nephropath ia 16 esetben (1,7%)

Bronchitis chr. 76 esetben (8,3%)

Polyglobul ia 136 esetben (13,8%)

Erbetegs6gek, V. 6vfolyarn 3. szänr, f 998/3.



AZ ERBETEGEK

6rbetegek rehabilitäciös küräi äban sz6nsavas ftirdökezeldst

jelenleg Balatonlüreden, Ktrpuviiron 6s Szolnokon alkrtl-

maznak.

FizioteräPia

A perffizids zavarok figyelernbe vdteldvel elsdsorban a

kistiekvenciäs elektroter6piti ki.ilönb öz6 fbrmdi (diadi n trmi -

kus äram. iontofordzis, TENS stb.) €s az ulträhangkezel6s

fäj tl alorlcsillapitiisra 6s a mozghsszervi eredctti k(sdröteteg-

sdgek ellätäsära hasznälhatdk.

Neuropathi6k, läntomläidälom esetdn nagnetotcriipia is

szdba .jöhet. Tröftktts fekdlyek, idült bdrelvältozäsok keze-

k1s6re a fbtdterhpitr (polarizhlt f6ny, sottl6zer) biostimuläl6

hatäsa is felhasznälhat6.

i l l  asszäzstrrräpia

Gydgytornäszok irltal v6gzett speciälis retlexzdna

masszäzs alkalmazhatd, amely a szimpatikus t6llust csök-

kenti, it nyugiilni kering6st javitla.

[)ietoter'äPia

Fd c6lja az ideälis testsfrly el6r6se 6s fettntartäsa, a sz6tt-

hitlrirt- 6s zsiranyagcsere nornnlizltläsa, a s6- 6s vizhäztartäs

egyensfilyban tartäsa.

Eletm6d rcräPia

A rehabilitäcitis muttkacsoport minden tagj änak feladata

az €letvezet€si tanäcsadirs is, irmelynek legf'ö'brb elmei: a be-

tegsög l€nyeg6rö1 valö t-elvilägosftäs, a rizikdtdnyezd'lc käros

hatirsairdl 6s az 6lemr6d virltoztatäs httsztlossägiudl val6

meggydz6s.
A tanäcsadäs sorän a lt ibäpoläs, az öltÖzködds 6s a min-

dennapi 6let legkisebb rdszleteire is ki kell tdrni. Alapelv,

hogy a ti l täs helyett felvil/tgosit6ssal kell a beteget motivälni

helytelen 6letstilusänak megvältoztatäsära. A tanäcsadäs

cstik akkor lehet hiteles, ha az eg6szsdgügyi dolgozdk p6ldät

mlrtatnak (p6.ldäul nern dohänyozlak).

Pszir:hoteräPia

Sajätos eszközeivel a bstegeket aktiviztllia eg€szsdgi äl-

lapotuk helyreällftäsära (pdldäul a dohänyzäs abbahagydsä-

ra), a kiuosodtis ellbgadiisiuir, n.rotivirlja a segddeszkÖzök

hasznälatät. Üi viselkeddsi lbrntäk begyakorläsäval, tärsa-

dalmi, környezeti iidaptäcidval segiti trz riletstilus megväl-

toztat6s6t, az önerv6uyesit6s rnegval6sitäs6t.

lnl6zm6n1'r'enrlszer

Az drbetegek rehabilititci6s eszköztära halitozz;t meg a

rehabilitäcids mnnkacsoport összetetelet. A teaur vezet1.ie

rehabilitäcids kepzettsdgf an gi ol ö gus orvos, tttgj tri : pszicho-

lögus. gydgytornäsz. tizioteräpiäs asszisztetts, dietetiktts,

Erbr:tcgs6gek, V. i:vfrt lyanr 3. szälrt, l998/3.

Fövärosi
Megyei ANcrolöcIAIcENTRUM -

( bel., 6rseb., rtg., rehab o. )
EncoNoozö

( szakambulancia )

onszÄcos mrezprprc
( o. r*oll, oirr.u. -. 1., o. rrr.u. t.lxip.r )

\ /
TenürrrIrönnÄz

( bel o., seb o. )

I
I

Komplex szür6s Ar.e.PenÄrÄs
(Tüdögondozö) (häziorvos)

2. äbra. A perif6riäs 6rbetegek progressziv

ellätäsänak, gondozäsänak 6s rehabil itäci6iänak
int6zm6nYrendszere.

egöszs€.gleveld, szociälis munkäs, ortopdd mfszerdsz, äpol6

szem6lyzet.
A rehabilitäci6s osztäly tärgyi feltdtelei közül a legfonto-

strbb a diagnosztikus 6s kezelti helyisdgek mellett a tornate-

rem 6s csoportos pszichoteräpiära, egdszsdgnevele'sre alkal-

mas közöss6gi helyisdgek, valamint a mozgirs- 6s l lzioterä-

piähoz sztiksdges speciälis berendezdsek biztosftäsa.

A peri f6ri äs 6rbetegek pro gresszfv ellätäs änak, rehabilit6-

läsänak intdzm6.ttyrendszerEt a 2. 6bra mutatia be. Itt kell

hangsirlyozni, hogy a betegiränyitäs szervez6sdben, a gon-

dozäsbtrn a häziorvosnak kulcsszerepe var. A szakmai ellä-

täs 16 központiai a fövärosi, illetve megyei angioldgiai cent-

rumok. A rehabilitirci6s szakint6zetek, szanätdriumok, fgy a

kapuviui Erbeteg Rehabilitirci6s Osztirly is speciälis rehabi-

litäciös szakfeladatokat lätnak el, a fd szakmai koordinä16

szerep pedig az orszägos int6zetekre härul.

A krdnikus obliterativ verd6rbetegek eset6ben a rehabili-

täci6 akkor hatdkony, ha a betegsdg korai szakaszäban kez-

r16dik, s folyamatos, komplex 6s interdiszciplinäris. Mind-

ezek megvaldsitäsa 6rdekÖben a minds6gbiztositäs elenged-

hetetlen.

A rehabilitäcid c6lkittizdseivel ellentdtben äll a korai rok-

kant0s(t6s. El kell 6rni, hogy a leszllzal6koläs, ha szüks6ges'

csak a komplex rehabilitäciös program utän tört6nhessen.

Dr. Ballagi Farkas
Lunm i c ze r S drulo r Kö r hdz

Er bete g R ehab il irdc iö s O sztdly
9330 Kupuvdr, dr. Lmmiczer S. u. 10.
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50 mg, 1 50 mg drazs6, inj.

Centrälis tiämadäspontü izomrclaxäns, mely az agyk6rgi funkciökat nem befolyäsolja.
F okozza a perif6riäs v6räramläst.

Javallatok:

1 .0rganikus neurolögrbl megbeteged6sek következt6ben l6trejött izomhipertdnia
2, Mozgäsuervi negbeteged6sek
3.Rehabilitdcii
4. Peritöiäs keringdsi megbeteged6sek

A MYDETON teräpia elönyei:

. szelektlv hatäsü, nem csökkenti az agyk6rgi funkciökat
I alkalmazäsäval csökkenthetö a szüks6ges nem-sileroid

gy ulladäscsökkentök döüsa
. nincs vese- ös näjkärositö hatäsa, nen betolyäsolja a vörköpet
. a betegnek nen kell rendueres laboratöriuni ellenönösre järnia
o nincs interakciö, jöl konbinälhatö egyöb käszitmönyekkel
. alkalnazäsa alaft is vezethet järnüvet
. a nozgäskoordinäciöt teräpiäs adagokban nen hefolyäsolia
a nem potencirozza az alkohol hatäsät
r szdles teräpiäs säv | 150-450 mg/nap )
Bövebb informäci66rl, k6rjük, olvassa el az alkalmazäsi elölräst!

GnoEoN Rr .
Orvostudomänyi Föosztäly: 431 -5780

WSZÄT FÄ,//DALOM/,
DONALGIN'
250 mg acidum niflumicum kapszulänkdnt
Nem szteroid gyulladäscsökkentö 6s fäjdalomcsillapit6

Indikäci6k:
c Mozgässzervi megbetegedösek
o Sportsdrüldsekis törösek
: Fogäszati 6s fül-on-gögöszeti kismütötek utän
c Altalänos posztoperativ 6s kieg6szitö teräpiak6nt

daganatos fäjdalom csillapitäsära is alkalmazhatö.
: Felületes thrombophlebitrsel+
c Nögyögyäszat:

- m6hkörny6ki fäjdalmak (pl.: terhess6gmegszakitäs
utäni, premenstruäciös, stb.),

- akut-krönikus kismedencei gyulladäsos folyamatok.
- Alkalmazäsa utän az IUD tolerancia javul,

Bövebb informäciö6rt, k6rjük, olvassa el u alkalmazäsi elöiräst!
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KOZLEMENYEK

I(ongresszusok - rende zvänyek

Az agy, a szfv 6s a v6gtagok mikro-

kering6se 6lettani 6s k6ros körülm6-
nyek között. 1998. szeptember 24-26.,
Balatonkenese, Honv6d üdü16.

Infonnd.ciö: dr. Pongr6cz Endre, MH

Központi Honv6d K6rhdz, Neurolögiai
Oszt., ll34 Bp., Rdbert Kiiroly krt. 44..

Eurdpai Cardiovascularis Seb6szeti

Tärsasdg Kongresszusa.. 1998. szep-
tember 21 -29., Pdrizs. Franci aorszdg.

Infomüciö: prof. D. Casarotto, Dept.
Caldiovasc. Surg. Univ Padua, Via Gu-

istiniani 2., 35100 Padova, Italy.
Eur6pai lirseb6sz Tärsasäg (ESVS)

12. Evenk6nti Talälkozrija. 199tt. okt6-
ber 1-4., Pärizs, Franciaorszäg

Ittfomttciö: Giorgo M. Biasi, ESVS,
Bassini Teaching Hosp.. Via M. Gorki
50., I-20092 Cinsello Balsamo, Milan,

Irälia.
Magyar Atherosclerosis Tärsasäg

XII. Kongresszusa. 1998. okt6ber 15-
.17., 

Sopron. Hotel Szieszta.
Infonnüciö: dr'. Csäszär Albert. SOTE

III. Belklinika, 1125 Budapest, Kütvöl-
gyi üt 4

Fiatal Angiol6gusok L Orszigos
F-öruma. 199ti. okt6ber 16-17.. Balabn-
kenese, Honv6d Udü16

lnfonnticiö: dr. Baranyai Ärpdd. MH

Központi Honvdd K6rhä2, Erseb6szet.
1134 Budapest, Röbelt Käroly krt. 44.

XV. Nemzetközi Thrombosis Kong-
resszus. 1998. oktdber 16-21., Antalya,
Törökorszäg.

Infonndciri: prof. Orhan Ulutin, Le-

vent Begonya sok No. 6., Levent, 80620

Istambus. Türkiye.
Szklerotizil6k Klubja. 1998. okt6-

ber 30., 15-18 6ra között, Gell6rt 5zä116.

Infonnäciö: dr. Bihari Imre, HIETE,
Sziv- ös Erseb6szeti Klinika, 1135 Buda-
pest, Szabolcs u. 3-5.

XIII. Berlini Erseb6szeti Szimp6zi'
um. 1998. november 12-14., Berlin, N6-

metorszdg.
Infonrciciö: prof dr. W. Hepp, St. Jo-

sef Krankenhaus, Robert Koch str. 16.,

D-427 81. Haan. Deutschland.
Amcrikai V6näs F6rum XI. Even-

k6nti Kongresszusa. 1999. februrir 18-

21., Dana Point, California, USA.
Infonndciö: Thomas W. Wakefield,

American Venous Forum, 13. Ehn street,

Manchester. MA, 01944, USA.
13. Nemzetközi Phlelrclögiai

Workshop 6s 8. Ncmzetközi Miniseb6-
szeti Nap. 1999. mdrcius 12-13., Frank-

furt. N6metorsz6g.
Inpnndciö: dr. Z. Ytuady, ZeiI 123.,

Frankfurt amMain, D-603 13.

Az als6 vdgtagi v6nds betegs6gek
ambul6ns kezel6se. Toväbbk6pzd tanfo-

lyam. 1999. m6rcius 23., HIETE, Bp.

Informüciö: dr. Bihari Imre, HIETE,

Sziv- 6s Erseböszeti Klinika, 1135 Buda-
pest. Szabolcs u. 35.

Cardiovascularis Gy6gyszerterSpi-
äs Tärsasäg (ISCP) VIII. Nemzctközi
Kongrcsszusa.1999. m6'rc 28. - äpr. 1.

Infonnäciö: COREM, Postbus 994,

3160 AD Rl.ron, Netherlands.

N6met-Magyar Angiol6giai Kong-

resszus. 1999. mrijus 7-9., Gy6r, Konfe-

rencia Hotel.
Infonnöci.ö: dr. Gunther Tamds, Petz

Aladär Megyei K6rh6z, Ersebdszeti Osz-

t6ly, Gy6r, Vasvriri P. t. 2-4.,9023.

Eur6pai Blettani Tdrsasdgok Szö-

vets6g6nek (FEPS) If. Kongresszusa.

1999. jünius 30. - j6lius 4., Pr6ga, Cseh-

orszäg.
Infonnäciö: prof. Eva Sykovä, Insti-

tute of Experimental Medicine ASCR,

Vidensk6 1083,142 20 Prague 4., Czeh

Republik.
II. tsurdpai Farmakol6giai Kong-

resszus. 1999. jülius 3-7., Budapest.

Infonndciö: prof. dr. Vizi E. Szil-

veszter. MTA KOKI, 1083 Budapest,

Szigony u. 43.

Magyar nt"tt ni T6rsasäg (M6T)

LXIV. Vdndorgyril6se. 1999. irilius 5-8.

Budapest.
Infomuici1: prof. dr. Monos Emil,

SOTE II. sz. Elettani lnt6zet,1082 Buda-

pest, Üll6i 6t78/a.

Nemzetközi Phlebol6giai Uni6
(IUA) Eur6pai Kongresszusa. 1999

szeptember 26. - okt6ber 1., Brdma, N6-

metorszäg.
Infonndciö: dr. Eberhardt Rabe,

Univ. Bonn, S. Freud str. 25., 53105

Bonn, Deutschland.

EngerecsEcEK o vAScULAR DISEASES
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VISSZATEKINTES

Eddig megjelent szärnaink tartalm6b6l
Äktudlis: dr. Nemes Attila: Az 6rseb6szet
helyzete Magyarorszägon O dr. Robicsek Fe-
renc: Tünetmentes arteria carotis szrikület -

operifljunk vagy nem? O dr. Dormändy Jänos:
Eurdpai Egyeztetett Dokumentunr a kr6nikus
6s kritikus läbischaenriär6l O A. N. Nicolai-
des: A tünetmentes arteria carotis szükület 6s
a stroke kockäzata. O dr. Meskö Eva: A bel-
gydgyäszati angiol6gia helyzete Magyaror-
szägon O Älaptudomänyok: dr. Kiili And-
räs: Vascularis integritäs 6s vascularis renro-
deling O dr. Monos Emil - dr. B6rczi Viktor
- dr. Nädasy György: A vena tonus localis
szabälyozäsänak biomechanikai szempontjai
O dr. Nädasy György L. - dr. Monos Emil -

dr. B6rczi Viktor: A v6niik t6nusänak nretabo-
likus kontrollja O ifj. dr. Szentivänyi Mätyäs
- dr. Monos Entil: Adrenontedullin: egy rij 6r-
tägit6, v6myomiiscsöklientti peptid O dr. T6th
Märia - dr. Nädasy Gyilrgy L. - dr. Monos
Emil: Agyi aneurizma modellek O dr. Solti
Ferenc: Az 6rfali nyirokkering6s el6gtelens6-
g6nek szerepe a ver6ööetegs6gek patogenezi-
s6ben 6s progresszir5jäban O Visontai Zsu-
zsanna Zs6lia - ifj. dr. Rig6 Jänos - dr. Ddzsi
Läs216: Endothelsejt diszfunkci6 6s a praeec-
lampsia összefüggdsei O dr. T6th Märia - dr.
Nädasy György L. - dr. Nyäry Istvän - dr.
Monos Emil: Agyi aneuriznräs betegek intra-
6s extracranialis art6riäinak biom echanikai tu-
lajdonsägai O dr. Monos Enil: Az 6rrendszeri
kr6nikus adaptäciö mechanizurusai O dr.
Szombathelyi Tibor - Yves Goffin: Hurnän
aorta 6s pulnronäIis szivbillentyü irnnrunhisz-
tok6n-riai vizsgälata O dr. Hamar Jänos: A v6-
konyb6l v6räramläsänak szabälyozdsa fi ziolö-
giäs körülnidnyek között 6s sülyos stresszel
jär6 ällapotokban O dr. Sz6käcs B6la - dr.
Kakucs R6ka - dr. Acs Niindor - dr. Nädasy
György - dr Monos Eniil: Szexuälszteoridok
akut hatiä-sai noradrenalinnal in vitro kivältott
kis6r-összehrizddzisra O dr. Bari Ferenc: K*-
ioncsatorniik szerepe az 6rsimaizom szabälyo-
zi4säban O dr. Meztidy Melifta: Az endotheli-
alis dysfunctio szerepe az acut respiratorikus
distress syndromäban O Art6riäk betegs6-
gei: dr. Laczkd Agnes - dr. Acsädy György -

dr. Nernes Attila: Erseb6szeti beavatkozi6sok a
fels6 vdgtagok art6rii6inak megbeteged€sei
miatt O dr. Acsädy György - dr. Järänyi Zsu-
zsanna - dr. Pint6r Läszl6 - dr. Laczkd Agnes
- dr Nemes Attila: Az aorto-duodenalis tistu-
läkr6l a dr. Entz Läsd6 - dr. Järänyi Zsu-
zsanna - dr. Nenres Attila: Az eversids 6s a
hagyomänyos carotis endarteriectomia peri-
operativ eredrn6nyeinek összehasonlitäsa O
dr. Tanräs L{szl6 - dr. Gunther Tarriäs - dr.
Tarr Miklds - dr. Ndmeth J6zsef - dr. Jakab
Lajos - dr. Czig6ny Tamäs: Tapasztalataink
öt 6v alatt az arteria carotis intema (ACI) se-
b6szet6ben O dr. Olvasztd Sändor - dr. Ko-
szlovszky Beftalan - dr. Bänfy Csaba - dr.
Papp Läszl6 - dr. Litauszky Krisztina - clr.
Nagy Judit: A kiäramläsi pälya preoperativ
nregit6.l6s6nek komplex modja 6s jelentds6ge
femoro-distalis rekonstrukcidkban O dr. Hor-
väth Tibor - dr. Erclilyi B6la - clr. Ädänr At-

tila - dr. Semlydn Judit: A betegek ktivet6s6-
nek jelentdsdge carotis rekonstrukci6 utän O
dr. Nädor Györgyi: Az agyi aneuriznri4k CT-
vizsgälatdr6l O dr. Tamäs Läszlö - dr. Guther
Tanäs - dr. N6meth Jözsef - dr. Jakab Lajos
dr. Czigäny Tamäs - dr. Szatmäri Ferenc: Ta-
pasztalatok 6s eredur6nyek a posztoperativ
älaneurizmäk seb6szeti kezel6s6ben O dr.
Tarr Miklds - dr. Gunther Tamäs - dr. Tamds
L6^szl6 - dr. Ndmeth Jdzsef - dr. Czigäny Ta-
mäs - dr. Jakab Lajos - dr. Szahnäri Ferenc:
Acut alsö vdgtagi ischaemiät okoz6 poplitea
aneurysmäkröl O dr. M6zes G6za - dr. Kädär
Anna - dr. Illy6s Gyirrgy - dr. Kulka Janina -

dr. Schönfeld Tibor - Szik L6.szI6n€ - Tdkds
Annamäria: Fiatalkori 6relrneszesedds a ko-
szorüerekben 6s az aortäban O dr. Baranyai
Ärpäcl - dr. Dlustus B6la - dr. Tdth Gyula - clr.
Vallus G6bor: Akut carotis revaszkularizdcid
progressziv stroke esetdn O V6ndk b_etegs6-
gei: dr. Acsädy György - dr. Laczkö Agnes -

dr. Bird Gäbor - dr. Entz Läszlö - dr. Hüttl
Kiilnrän - dr. Nenes Attila: A vena cava su-
perior syndronra 6rseböszeti kezel6se: A ,,T"
lbnnäjri interpositunr bevezetdse O dr. Het6-
nyi Andräs: Uj mritdti eljäräs: a feltärt nr6ly-
v6na v6delrnekülsdPTFE-spirälIal O dr. Sän-
dor Tanräs: Üi lehetds6gek a v6näs thronrbo-
emböliäk prolilaxisäban: kis molekula.stilyri
heparinok O dr. Kollär Lajos - dr. Maria El-
isabeth Scholz - dr. Rozsos Istvän: A nätri-
urn-pentoszanpoliszulfät 6s a Fragmin hat6-
konysägänak összehasonlitiisa O dr. Het6nyi
Andräs: Az als6 v6gtag kr(rnikus vdn6-s el6g-
telens6g6nek kla.s szilikäcidj a 6s a srilyos säg
m6rt6k6nek megällapitäsa O dr. Bihari Imre:
Az als6 vdgtag seprü- vagy p6kv6näinak kli-
nikai k6pe 6s eldtbrduläsa O dr. Horväth Ka-
talin - dr. Het6nyi Andrris - dr. Nagy lnre: A
ldbszdr izomv6näinak jelentds6ge a llebol6-
giai gyakorlatban O dr. Acsädy György - dr.
Laczk6 Agnes - dr. Pint6r Läszl6 - dr. Repa
Imre - dr. Nemes Attila: A v6ndk aneurizmäi
O clr. Bihari Inrre - dr. Magyar Eva: Arterio-
venosus mikroshuntäk egyes p6kv6näk hätte-
röben O dr. Bihari Imre: Varicectonria nr6ly-
v6näs keringds hiänyäban O dr. Sändor Ta-
nrils: A nr6lyv6näs tromb6zis otthoni keze]6se
O dr. Vizsy Läszl(t - dr. Kelemen Ottir - dr.
Bodnär Szabolcs - dr. Bätorli J6zsef: A kryo-
varicectomiäval el6rt eredmdnyeink O Bel-
gy6gy6szat: dr. V6rtes Andräs - dr. . Krili
Andräs - dr. Kolonics Istvän clr. Sitkei Eva -

dr. Palik Imre: Als6 v6gtagi art6riäs occlusio
kezel6se syst6mäs accelerält thrombolysissel
O dr. Nieszner Eva - dr. Nädas Ivän - dr. Si-
rnon Juclit - dr. Baranyi Eva - dr. Pröcla Ist-
vän: Macroangiopäthiäs szövddmdnyekkel
kezelt 2. tipusri cukoöetegek anyagcsere-
helyzetdnek 6rt6kelöse O dr. Meskö Eva: Mit
tehet egy megyei kdrhäz angiol6giai belgy6-
gydszata az drbetegekdrt? O dr. Nieszner Eva
-',1r. Näalrs lvein --clr. Baranyi Eva - dr. Toth
Kiiroly - dr. Vereczkei Katalin - dr. Prdda Ist-
vän: B:rlkanrra-lunkciö 6rt6ke16se diabetes
mcllitus okozta microangiopathiäban O dr.
Farkas Katalin - dr. Kolossväry Endre - dr.

JäniZolt{n - dr. Dolgos Ldszli - dr. Fiusang
Csaba: Diabeteses microangiopathia kimuta-
täsa la.ser Doppler vizsgälattal O dr. Mars-
chalk(r Izabella : Perifdriäs drbetegek gondozä-
sa - tiz 6v tapasztalatai O Lymphol6gia: dr.
Dar1czy Judit: A krdnikus nyiroköd6ma szö-
v6dn6nyei O dr. Daröczy Judit: Mkromor-
pholögiai elvältozäsok krönikus nyiroköd6-
näban O dr. Bihari Imre - dr. Tasnädi G6za
- dr. Donjän Gyula - dr. Tomcsänyi Istvän:
Chylascos kezel6se peritonea-venosus mf-
anyag shunt beültetds6vel O Radioldgia: dr.
Balizs György - dr. Hüttl Kälmän: A carotis
rendszer duplex ultrahang vizsgälata O dr.
Palk6 Andräs: A vesetumorok vascularisatiö-
jänak 6s v6nds terjed6s6nek komputer tornog-
räfiäs vizsgälata O Bdrgyögyäszat: dr. Vär-
konyi Viktdria: A Libszärfekdly differenciäl
diagnosztikäja O dr. Acsädy György - dr.
Laczk6 Agnes - dr. Turb6k Eszter - dr. Ne-
mes Attila: Iruxol monoval szerzett klinikai
tapasztalatok a kr6nikus sebek kezel6s6ben O
Haemostaseolögia: dr. Sas G6za - dr. Kunz
Gabriella: A thrombophilia klinikai vonatko-
zäsai O dr. M. A. Lateiwish - dr. Kuncz Gab-
riella - dr. Csurgay Eszter - dr. Sas G6za: Az
antiphospholipid antitestek angiolögiai vonat-
kozäsai O dr. KollärLajos, dr. Rozsos Istvän,
dr. Forgäcs Sändor: A haemodilutio hatiisa
perifdriäs drbetegek kezel6s6ben O Gyer-
mekkori 6rbetegs6gek: dr. Tasnädi G6za: A
perildriäs erek anomäliai. L rdsz: Epiedemio-
l6gia, etioldgia O dr. Tasnädi Gdza: A peril6-
riäs erek anomäliai (II. rdsz) O Esetismerte
t6s: dr. Kodovszky Bertalan - dr. Vaszily
Miklds - dr. Szabö Zoltiln - dr. Bänfr Csaba
- dr. Szerafin Tanräs - dr. P6terffy Ärpäd: Az
aorta dissectio mai kezel6si lehetdsdgeirdl -
A-tipusri acut dissectio sikerrel operält esete
O dr. Horväth Pöter: Carotis kering6si zavar
kivizsgdläsa sorän diagnosztizält Eagle (stylo-
hyoid) szindröma O Tov6bbk6pz6s: dr. Vä-
rady Zoltän: Az eszt6tikus varicectomia tech-
nikäja O dr. Ballagi Farkas: A sz6nsavgäzlür-
dd jelentds6ge a perifdriäs 6rbetegek rehabili-
täci6jäban O dr. Tagänyi Käroly: K6nriai
lumbälis synpathectomia O dr. Rozsos Istvän
- dr. Kollär Lajos - dr. Horväth Örs Pdter:
Krr5nikus 6rbetegek tad6s fäjdalomcsillapitä-
sa (pozitfv kontrollos klinikai tanulm6ny) O
dr. Acsädy Cyörgy - dr. Laczkö Agnes - dr.
Nernes Attila: A postvaricebtomiäs oedemäk
Detralex kezel6s6vel szerzett klinikai tapa-sz-
talatok O dr. Forgäcs Sdndor- dr. Rozsos Ist-
vän - dr. Kollär Lajos: Antibiotikum profila-
xis szerepe az 6rsebdszeti müt6teknel a His-
t6ria: dr. Bihari Inrre: 150 dve szü,letett Fried-
rich Trendelenburg O dr. Bihari Inrre: A scle-
roteräpia törtdnete O dr. Rad6 Gytirgy: Az ul-
cus cruris lbgalmänalc kialakuläsa O dr. Rad6
György: A ldbszärl'eköly teräpiäjänali törtö-
nete O dr. Meskd Eva: Urai Läszl6, a belgy6-
gyäsz angiol6gus O dr. Vezendi Klära: Enrl6-
kez6s Gdza de Takätsra O dr. Bihari Imre: Az
elsri öranastonrosis 6s annak megalkotöja -
120 6ves az Eck-fistula.

Etlretr:gs6gek, V. 6vfirlyanr 3. szäm, lgg&ß. 123



Fizessen el6 az
2

ERBETEGSEGEK
cim(i, negyed6venk6nt megi elenö

foly6iratra, szakmdnk elsd magyar nyelvfi, rendszeresen jelentkezd lapjära!

Egy lapszäm ära: 350,-Ft. Elti'fizetdsi dij egy 6vre: 1400,-Ft.

A Magyar Angioldgiai €s Erseb6szeti Tärsasäg tagjai sziimära ezen fblyöirat dijtalan.

A Tärsasäg 1998. 6vi tagdiia 500,-Ft.

A ltrp pdldfnyonk6nt vagy eg6sz 6vre a szerkesztösdg cimdn rendelhetd meg:

1081 Budapest, N6pszfnhäz u. 42-44.'

postai ut6nv6.ttel, a postai költsEg f'elszämitäsäval.

MBGRB]\DEL6LAP
(azok szämära, akik ncm tagiai a Magyar

Ärrgiot6giai (:s f, r'seb6szeti Tärsasägrrzrk,

pl. ki inyvtär' ak, k <ir'h äz ak o rendek'ün t 6zet ek)

Alulirott megrendelem az gRgEtEGSeGgX. cimrt

folyöirat 1998. 6vi szämtrit egy pEldänybtrn, 1400,-Ft

6ves eldfizetdsi dii6rt.

Meprendeld '  neve:  . . . . . . . . . . . . . .

Utca. tdr. h|zszfim:

Emelet, ait6: ........ Ir. szäm:

Az el6 frzellsi di.i at .j eleu megrendel6 ssel eg yidejüleg

belföldi postriutalvänyon a szerkesztds6g c(mdre

(1081 Bp., N6pszfnh6z u. 42-44.)* vagy ätutalässal

az OTP Bp. I., Alagrit u. 3. 501-11701004-

20158002 sz. szämlir ax belizetten.

al6ir6s
* Körjäk a megfblel6 szöveget aldluizni.

A MAET tagsägi dij (500,-Ft) befizetds6re

szolgä16 csekkek dr. Jämbor Gyulätdl,

a 'färsasäg pfnztfrosätdl (SOTE I. sz.

Sebdszeti Klinika, Bp. VIII. t<er. Üttfi rit 78.),

valamint szerkesztdsdgünk cimdn

ig6nyelhetdk.

Ndv:

BBLEPESI NYITATKOZAT
(Aki a Bcl6p6si Nflatkozarnt kitältve

visszaküldi szerkeszt r'is6günh cim6r'e,

nrint a IUÄET tagdat

dij talanul kapj a folyriitarunhat. )

Kdrem felv6telenret a Magyar Angiol6giai 6s Erseb6-

szeti Tärsasägba. A Tärsasäg 1998. 6vi tagdija 500,-

Ft. A tagdiiat a rnegküldendd csekken befizetem.

XPzuÜT<, CSUPA NAGY BETÜVEL TÖLTSE KI!

Telefonszäm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Munkahely neve:  . . . . . . . . . . .

Munkahely cfn-re, teletbnsz6ma:

Beoszt i is :  . . . . . .

Szakterülct:

aläiräs

124 Erbetcgs6gek, V. 6vfrrlyam 3. szäm, f 998/3.



M ikronizält, tisztitott llavonoid f rakciö

Dönt6 terapüäs el6ny a futqelmek
a következf eretekhen:

,rtufr 2 üWn

6 ü/lßfrArry 
t&4angtn
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q

t*



Pentoxi fy l l in

drazsd 6s injekciö

Eppur si muove!
3 2 l_-_- . - - , l r lES me8ls ,,Kgnnb o

Fokozza a kärosodott  ker ingdsü területek microcirculat iö jät .
Közgy 6gyel lätäsra jogosu l tak r6szdre tör i tdsmentesen rendel hetö.

Hoechst Marion Roussel

Trental drazsä 4OOmg lOOx
Trental injekciö lOOmg 25.x
K6riük, olvassa el az alkalmazäsi el6iratot
Toväbbi informäci6 kdrhet6:
1036 Budapest ,  La jos  u  48  66  Te l  :250-8320,  Fax :250-8325

Hoechst r
Hoechst Marion Roussel
a Hoechst gy6gyszerväl lalata


