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VÉNÁK BETEGSÉGEI

A vénás betegségek kezelése az utóbbi évtizedekben
sokat fejlődött, sokrétűbb lett. Indokolt ezért a kezelésre
 vonatkozó új, korszerű iránymutató dokumentum össze -
állítása. Az utolsó hasonló, akkor még korszerű irányelv
2009-ben, Nemes Attila szerkesztésében jelent meg (1). 

Ez az írásunk még nem végleges dokumentum, attól
 tartalmában és formájában is különbözik. Sokkal inkább
 vitairat kíván lenni. Kiemeljük, hogy a modern eljárások
megjelenésével változatosabb lett a kezelési gyakorlat.
Több új eljárást  kollégáink már a gyakorlatban
 alkalmaznak. Egy-egy alapelv lefektetése ezért irányadó
lehet a másirányú tapasztalattal  rendelkezők számára. 

Kérjük azokat, akiknek beilleszthető további ajánlása
van, vagy bizonyos kérdésekben hiányolják az állás -
foglalást,  juttassák el hozzánk véleményünket. Célunk, az
alsóvégtagi véna betegségek kezelésével foglalkozó olyan
módszertani levél összeállítása, amelynek csak egy része ez
a jelen  dokumentum. Az itt közölt ajánlások bizonyítékokra,
vagyis már megjelent, értékes tanulmányokra, elsősorban 
a C. Wittens és mtsai által az EJVES-ben 2015-ben (2) és
A. Nicolaides és mtsai által az International Angiology-ban,
2018-ben (3) és 2020-ban (4) közölt módszertani levelekre
támaszkodnak. 

Az utánkeresés megkönnyítése céljából igyekeztünk
hazai publikációkat is feltüntetni. Kerüljük a csak szűk
 körben ismert rövidítések használatát, hiszen a
 vénabetegségekkel az orvosok és szakdolgozók széles köre
foglalkozik, és a témakör rövidítéseit nem mindenki 
ismeri. 

Magyarországon, visszérbetegségben számos honfi -
társunk szenved. Legalább ugyanannyian vannak, akik
visszérhordozók és csak esztétikai szinten érintettek. 
A hazai felmérési adatok jelentősen különböznek aszerint,
hogy csak az egyértelműen tág visszerekre, vagy a seprű -
erekre is vonatkoznak. Ezek szerint hazánkban 10-50%-ban
fordul elő vénás betegség.  Tehát a visszeresség a népesség
jelentős százalékát érinti, vagyis a szó igazi értelmében
 népbetegség. Indokolt ezért az orvostudomány és a hazai
lehetőségek mai állásának megfelelő, korszerű irány vonal
kidolgozása (5, 6, 7).

1. Ajánlás

Javasoljuk, elsősorban tudományos közleményekben a
CEAP osztályozás használatát.

Az alsóvégtagi varicositas és a krónikus vénás
 elégtelenség súlyossági fokának egyszerűbb és egységes
közlésére kidolgozták a CEAP osztályozást. Ez, az el -
változás jellegét és a súlyosság mértékét négy szempont
alapján sorolja be: klinikai (C), etiológiai (E), anatómiai (A)
és patofiziológiai (P). Rendszerint a mellékelt táblázatban
(1. táblázat) látható klinikai klasszifikációt alkalmazzák,
melynek során elsősorban a legsúlyosabb elváltozást
 vesszük figyelembe. A részletesebb, etiológiai, anatómiai,
patofiziológiai osztályozási részt csak ritkán, főleg a vénás
rendszer kórélettani kutatásával kapcsolatban használjuk.
Az áttekintés során onnan érdemes kiindulni, hogy a C2-es
elváltozás felel meg a mindennapokban varicositásnak ne-
vezett betegségnek. Az ennél nagyobb számmal jelölt 
(C3-4-5-6) elváltozások a szövődménnyel kombinált
 eseteknek felelnek meg. A C1 pedig a főleg esztétikai
 jelentőségű seprű- vagy pókvénák, valamint reticularis
 varicositas jelölésére szolgál. Vagyis egy hosszabb
 leírásban, részletesen meg lehet fogalmazni egy-egy
 elváltozás jellegzetességeit, de rendszerint egyszerűbb 
és ugyanúgy érthető, ha csak annyit írunk le, hogy pl. egy
C4c elváltozással van dolgunk (2, 3, 8).

Az alsóvégtagi visszérbetegség
kezelésének ajánlásai 

Dokumentumtervezet
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1. táblázat. A CEAP osztályozás klinikai besorolása. 



2. Ajánlás

Az alsóvégtagi varicositas kezelése, kiemelten annak
(hagyományos vagy endovénás) műtéte vagy szklero -
terápiája előtt duplex ultrahang vizsgálat végzése javasolt.
A vizsgálat céljai: a mélyvénák átjárhatóságának
 vizsgálata, az érlefutások dokumentálása, reflux források
felderítése (junkciók, perforans vénák), saphena törzsek
 átmérőjének standard helyeken és a fokális dilatációknak
megfelelően történő lemérése és a reflux kiterjedésének
meghatározása.

A duplex készülék az anatómiai kép és az áramlási
 viszonyok egyidejű kijelzésével lényeges információkat
közöl. Egyrészt a morfológiai kép sokat segít egyes kóros
állapotok beazonosításában, másrészt nagy érzékenységgel
(magas sensitivitással és specificitással) megtalálja a
 rendellenes áramlású ereket. A kóros áramlási viszonyok
detektálása, mértékének, pontos helyének és az okot képező
eltérések morfológiájának láttatása, célzott kezelést tesz
 lehetővé. A mindennapi gyakorlat számára ez annyit jelent,
hogy a varicositasok mintegy ötödében a fő, junkcionális
forrásokon kívül, elégtelen perforans vénák is jelen vannak,
melyeket így jól lehet diagnosztizálni. Ez nyomatékosan
 érvényes a recidív varicositasok eseteire, ahol szinte
 törvényszerű a többszörös kiújulási forrás. Célszerű színes
duplex készüléket használni, ahol a kóros áramlást feltűnő
színeltérés mutatja (1. ábra). Fontos megbizonyosodnunk
a mélyvénák átjárhatóságáról ill. esetleges korábbi
 trombotikus folyamatokról. A mélyvénás keringés hiánya
ugyan nem jelent abszolút műtéti kontraindikációt, 
de további vizsgálatokat igényel a varicectomia el -
végezhetőségének megítélése. A korábban alkalmazott
 flebográfiával szemben az ultrahang non-invazív 
és legalább ugyanannyi, esetenként több információt  hordozó
módszer. Sajnos, az ultrahang készülék beszerzésének jelen-
tős költségigénye van, ezért alkalmazását nem írhatjuk elő,
mégis arra kell törekednünk, hogy a beteget lehetőleg duplex
ultrahanggal is megvizsgáljuk (2, 9, 10, 11, 12).

3. Ajánlás

Az alsóvégtagi vénabetegségek ultrahang diagnoszti-
kája során a reflux források felderítésére és mértékének
megállapítására a beteg álló helyzetében történő vizsgálat
javasolt. 

Amennyiben a duplex vizsgálat során a felületes és a
mélyvénák áramlási viszonyait kívánjuk tisztázni, akkor
 javasolt a vér súlyából adódó áramlás figyelembevétele.
Ezt legjobban a beteg álló helyzetében tudjuk kihasználni
(2. ábra). A vér súlyából adódó áramlás segíti a hemo -
dinamikai viszonyok megértését és a rendellenes áramlás
értékelését, amely mutatja a beteg
 panaszainak vagy a  további morfológiai
elváltozásoknak az okát (14, 15). 
A beteg fekvő  helyzete inkább a
mélyvénák komprimál hatóságának

vizsgálatában
segít. 

4. Ajánlás

Az invazív beavatkozást követően, a betegkövetés során,
rögzíteni kell a kezelés után észlelt ultrahang vizsgálati vál-
tozásokat: saphena törzsek elzáródásának hosszát, junkci-
ókhoz való viszonyát (3. ábra), perforans erek
átjárhatóságát, az áramlás irányát, a megmaradt varicosus
erek lefutását és a mélyvénák épségét. 

Értékelnünk kell azt, hogy a kívánt eredményt sikerült-
e elérnünk, másrészt a beavatkozás kapcsán szövődmény
lépett-e fel. Néhány tényező jól ismert, amelyek a beavat-
kozás utáni kiújulásra hajlamosítanak, pl. a SFJ nem meg-
felelő műtéti vagy endovénás elzárása, a bent hagyott VSM
törzs átjárhatósága, ellátatlan, nagy méretű perforans véna
stb. Ismert az is, hogy a varicositas műtéti vagy injekciós
kezelését követően nemcsak kiújulással, hanem a kezelet-
lenül hagyott erek egyre kifejezettebb tágulatával is számol-
nunk kell (11, 12, 15). 

A kiújulás értékelésére először a REVAS fogalmát ve-
zették be (REcurrent Varices After Surgery), majd a PRE-
VAIT (PREsence of Varices After operatIve Treatment)
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1. Ábra. Reflux a sapheno-femoralis junkcióban.
 Valsalva-manőver alatt, a billentyű lemezei között,

 világos színnel jelölt, nagy sebességű 
retrograd áramlás van. 

2. Ábra. A reflux duplex ultrahang vizsgálata a beteg álló
helyzetében javasolt. 



fogalmát alkották meg, hiszen a beteg nem tudja megálla-
pítani mi az, ami azért jelent problémát mert kiújult és mi
az, amit nem sikerült a műtét során eltávolítani (16). 

Ismert olyan műtéti technika is, amelyik a folyamat vissza-
fordításának céljával, tudatosan őriz meg tágult vagy további
 kitágulás felé tartó ereket (CHIVA). Ezekben az esetekben is
kontrollálni kell a terv sikerességét (17). A műtét utáni ellen-
őrző vizsgálatokra a beavatkozást végző személy javasolt. 

5. Ajánlás

Amennyiben endovénás visszérműtét, vagy szabadszem-
mel nem látható visszerek invazív kezelése mellett döntünk,
akkor az ultrahang készülék használata, nemcsak a műtét
előtti és utáni, hanem a műtét alatti időszakban is kötelező.
Az ultrahang vizsgálatot annak módszertanában és értéke-
lésében jártas szakember, lehetőleg az operatőr végezze. 

A duplex ultrahang vizsgálat előnyeit az tudja igazán
 értékelni, aki már korábban e nélkül, fizikális és Doppler
 vizsgálat alapján végzett műtéteket, majd alkalma volt
 megtapasztalni az ultrahang készülék nyújtotta információk
értékét. Ez akkora változást jelent, mint a tüdőbetegségek
 diagnosztikájában a kopogtatás és a rtg vizsgálat közötti
 különbség. A műtét alatti alkalmazás a beavatkozás
 sikerességéről azonnal informál, és korrekciókat tesz  lehetővé.
 Hagyományos sebészi műtét esetén is segítség (9, 10, 11, 12). 

6. Ajánlás

A kézi Doppler készülék, a gondos fizikális vizsgálattal
együtt számos fontos információt nyújt, azonban ma már
ennél pontosabb diagnosztika is rendelkezésre áll. A fiziká-
lis vizsgálattal és Doppler készülékkel felállított diagnózis
nem elegendő, duplex vizsgálat javasolt. 

A kézi Doppler készülék egy fontos lépcsőfok volt az alsó-
végtagi vénás betegségek diagnosztikájában. Ennek eredményei
beépültek a duplex ultrahang vizsgálatba. Ma már csak tájéko-
zódás céljával alkalmazzák olyan  szakemberek, akik ennek ered-
ményeit megfelelő kritikával tudják értékelni. A duplex vizsgálat
kevesebbet bíz a vizsgáló feltételezéseire, mivel ez a  Doppler

mérés helyéről pontos képet közöl. A jobb diagnosz-
tika eredményesebb kezelést tesz lehetővé. Ezért
 tartalmazza a teljes körű CEAP osztályozás az elvég-
zett vizsgálat szintjének  információját is (18, 19, 20).

7. Ajánlás

Az alsóvégtagi panaszok nem csak a véna
 betegségek következtében lépnek fel, hanem más
kóros állapotok is okozhatják. A kezelés előtti,
 részletes diagnosztika azért fontos, mert a  felderítetlen
másik betegség, a panaszok megmaradásának oka
lehet. Egyéb panasz forrás gyanúja esetén tehát
 javasoljuk annak visszérkezelés előtti kivizsgálását.

Több, ismert és gyakori betegség van, amelyek alsó -
végtagi panaszokat okoznak. Viszonylag gyakori pl. a csont-
ízületi elváltozás, az érszűkület és a diabeteses láb betegség,
hiszen ezek is népbetegségek és hasonló panaszokat okoznak.
Vegyük figyelembe azt is, hogy egyesesetekben az egyértelmű
vénabetegséget a páciens nem éli meg kellemetlenül. Érdemes
mielőbb tisztázni a panaszok és tünetek lehetséges okait (21, 22). 

8. Ajánlás

A visszérbeteg részére megfelelő életmód betartása java-
solt: (1) az izompumpa rendszeres működtetése, (2)  lábtorna,
(3) a végtag túlzott fizikai terhelésének kerülése, (4) a testsúly
megfelelő szinten tartása, (5) a láb vízszintes vagy e fölötti
pihentetése, (6) a túlzott meleg expozíció kerülése.

1) A vénás pumpa az alsóvégtagi visszeres keringés fő
motorja. Segít kiüríteni a mélyvénákat, így a felüle-
tes erekből beszívódó vénás vérnek lesz helye a
mélyvénákban. Ennek működtetése már rövid
 egyhelyben állás vagy ülés esetén indokolt. Ez a
mozgás segít a vénás panaszok enyhítésében,
 gyakran a  kellemetlen érzés öntudatlanul is meg-
mozdítja a  feszülő végtagot (nyugtalan láb) (22, 23).

2) A láb tornáztatása összefüggő gyakorlatsort jelent,
amikor nem egyéb tevékenységet folytatunk, hanem
a vénás keringés különböző módokon történő élén-
kítésére figyelve, gyakorlatokat végzünk (14, 23). 

3) Az alsóvégtag megerőltetése, izmainak túlzott feszü-
lése, túlságosan magas vénás nyomást eredményez,
a vénás vért nagy erővel préseli a beteg, már nem
záró billentyűkön keresztül, rendellenes irányba.
Egyes sport tevékenységek során, az ellazulás nél-
küli erőfeszítés az izompumpa átmeneti blokkolását,
a felületes erek kiürülésének gátlását okozza (23). 

4) Vitatott, hogy a magas BMI érték mennyire
 hajlamosít varicositas megjelenésére (megfordítva
úgy is mondhatjuk, hogy a soványság nem véd meg
a varicositastól), azonban, ha már jelen van a
 varicositas, akkor annak súlyosbodását eredményezi
(5, 24). 
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3. Ábra. A VSM műtéti elzárásának ellenőrzése. 
A junkcióban 4,1 mm-es nyitott szakasz maradt. 
A v. epigastrica éppen a junkció fölött ömlik be.



5) Az alsóvégtagból álló helyzetben ürül ki legnehe-
zebben a vér, hiszen egy véroszlop súlya ellen kell
áramlania. Amikor ülő helyzetben vagyunk, ez a vér-
oszlop alacsonyabb és a láb izmai ellazult állapotban
vannak, nem nehezítik sehol a vér továbbfolyását.
A vízszintesig, vagy e fölé emelt lábakból a vér

 kiürülése a véroszlop hiánya miatt könnyebb. 
6) A meleg kitágítja a vénákat, emiatt a vénabillentyűk nem

zárnak, ezáltal a distalis érszakaszt a vénás  nyomás ki
tudja tágítani. Sajnos a meleg megszűnte után, vagy
hideg hatására nem biztos, hogy a véna kellőképpen
visszaszűkül és a kitágult billentyűk ismét zárni fognak.
Fel kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy a termálvíz
 felületes vagy mélyvénás  trombózist tud kiváltani (23). 

9. Ajánlás

Az alsóvégtagi seprűerek (pókvénák) valamint reticula-
ris varixok kezelésére injekciós szkleroterápia javasolt.
Egyéb módszerek is ismertek, amennyiben kellő ismeret és
a megfelelő műszer rendelkezésre áll, ezek is alkalmazhatók
(lézer, rádiófrekvenciás eszköz). 

Az injekciós szkleroterápia immár száz éve ismert, jól
kézben tartott eljárás. Alkalmazásának leggyakoribb indi-
kációi a seprűerek és a reticularis varixok, (C1 osztály),
amelyek az alsóvégtag leggyakoribb visszér előfordulási
formái. A betegek ezeket nem mindig tekintik visszereknek,
és valóban a szokványos visszerekkel összehasonlítva kü-
lönbségek vannak, így pl. a kezelési módszerekben is.
 Elsősorban kozmetikai panaszt okoznak, injekciós szklero-
terápiára jól reagálnak (4./a.-b. ábra).

Az esetek egy részében jelentős varicositas, máskor  korábbi
trombózis vagy érmalformáció van a háttérben, amelyek a kezelést
nehezítik, indokolt tehát az előzetes  duplex ultrahang vizsgálat. 

Az említett egyéb kezelési eljárások rendszerint költsé-
gesebbek, speciális eszközöket és ismereteket igényelnek.
A liquid injekciós kezelés az oldalág varicositasok kezelé-
sére is végezhető, azonban ennek műtéti eltávolítása célra-
vezetőbb, amely a C1-ben ritkán ajánlott (2, 14, 25, 26, 27).

10. Ajánlás

Az injekciós szkleroterápia szövődményei jól ismertek
és különböző módon értékelhetők: (a) a pigmentáció és a
phlebitisz gyakori, kezelésére a coagulum mielőbbi
 eltávolítása javasolt, (b) a kisméretű bőrelhalás és a
 véletlen intraarterialis injiciálás jól elkerülhetők, (c) a
mélyvénás trombózis nem reális veszély, irodalmi
 ritkaság, (d)  esetleges anafilaxiás reakció ellátására,
annak kicsiny rizikója ellenére mindig készen kell állni.
Az injekciós szkleroterápia végzéséhez az indikációk,
kontraindikációk, a módszer és a szövődmények
 megfelelő ismerete, és a beteg követése javasolt.

A szkleroterápia a visszérkezelés sokat tanul -
mányozott, eredményes módszere, a komplikációk nem
jelentősek, de ezekkel tisztában kell lenni. 

(a) A kezelésnek nem célja phlebitisz kiváltása, de ez
mintegy 10-20 %-ban mégis bekövetkezik. 
A phlebitisz az alvadék eltávolításával gyorsan
múlik, ezért ezt célszerű minél előbb elvégezni. 
A phlebitisz következménye a pigmentáció is,
mértéke a koagulum mielőbbi eltávolításával
 csökkenthető. A pigmentáció megelőzésére és
 kezelésére kísérletek vannak, de igazolt tanulmány
még nincs. Rövidebb-hosszabb idő alatt csökken,
majd rendszerint elmúlik. A beteg figyelmét ezekre
fel kell hívni. 

(b) A kisméretű bőrnekrózis nem a paravénás
 polidocanol injekció következménye. Ez akkor fe-
nyeget, ha seprű eret kezelünk és az injektálás
során az érintett bőrterület nagyon elfehéredik,
ilyenkor egy AV mikro-shuntön keresztül artériába
került az anyag. A befecskendezést azonnal abba
kell hagyni. A nagyobb artériába beadást úgy
 kerülhetjük el, ha kizárólag szabad szemmel vagy
ultrahanggal jól látható és/vagy tapintható érbe
adjuk a szklerotizáló gyógyszert. Javasolt tehát az
óvatosság, a beteg követése és a kellő felvilágosí-
tás (26, 27, 28, 29).

(c) A mélyvénás trombózis irrealitásának hang -
súlyozása hazánkban indokolt, mert évtizedekkel
ezelőtt, nem erre a célra készített gyógyszerekkel,
nem szabályosan kivitelezett kezelések mélyvénás
trombózisokat okoztak. A szabályszerűen végzett
szkleroterápia utáni mélyvénás trombózis
 világszerte irodalmi ritkaság, tehát nem reális
 veszélyek miatt, ne zárjunk ki rászorulókat a
 kezelés nyújtotta előnyökből (27, 28, 30, 31).

(d) A hazánkban elsősorban alkalmazott polidocanol
injekcióval szembeni allergiás reakcióról év -
tizedek óta sehol a világon nincs közlés. Más
szklerotizáló gyógyszerekkel kapcsolatban ilyet
leírtak. Mindezek figyelembevételével egy
 esetleges anafilaxiás reakció ellátására minden
esetben készenlétben kell állni. 
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4. Ábra. a-b. Seprűerek injekciós szkleroterápia
előtt és után.



11. Ajánlás

A hab-szkleroterápia erősebb hatású, mint a folyadékkal
történő kezelés, (1) elsősorban oldalág varicositasban
 hatásos, (2) kiújult varicositas alkalmával első helyen
 javasolt módszer, továbbá (3) műtétre alkalmatlan beteg
(idős és/vagy súlyos betegségek fennállása) esetén is
 javasolt. (4) Saphena törzsek kezelésére csak másodsorban
jön szóba (2, 26, 30). 

A hab-szkleroterápia hatásosabb, mint a liquid kezelés. 
1) Elsősorban az oldalágak kezelésére vált be, akár

műtét alatt, akár attól függetlenül (5/a-b. ábra). 
Az injekciózás a beadandó mennyiségtől függően,
rendszerint több ülésben történik, tehát a teljes
 kezelés hosszabb időtartamot vesz igénybe, mint a
műtét.

2) Kiújult visszeresség esetén az oldalágakhoz hasonló,
vagy annál vékonyabb falú, de azokhoz hasonló
 átmérőjű ereket kezelünk, ezért a kezelés ebben az
esetben az előbbiekhez hasonló módon eredményes. 

3) Mivel a hab szkleroterápia alkalmazása kevésbé
 megterhelő, mint bármely típusú műtét, elsősorban
az anaesztetikum adásának szükségtelensége
miatt, ezért javasoljuk idős, rossz általános állapotú,
súlyos CVI-ben szenvedő betegek kezelésére.

4) A saphena törzseken a hab kezelés után a kiújulás
gyakrabban és hamarabb következik be, mint a mű-
tétet követően, ezért ebben az esetben inkább a mű-
tétet javasoljuk. A hab-szkleroterápiának  vannak
jelentős előnyei: a könnyű ismételhetőség és az
 olcsóság, ezért több országban széles körben
 használják. Hab-kezelés során a 10 ml-es
 mennyiségi határt szigorúan be kell tartani, mert a
szövődmények gyakoribbak, mint a liquid kezelés
során.

12. Ajánlás

A felhabosított szklerotizáló oldatból 10 ml-nél nagyobb
összmennyiséget együlésben ne adjunk be. Ismert foramen
ovale apertum esetén habot ne alkalmazzunk.

Hab-szkleroterápia esetén a szövődmények oka a bea-
dott levegő vagy gáz, a szklerotizáló anyagból olyan kevés
jut be, hogy ennek mellékhatásaival alig kell számolnunk.
A vizsgálatok szerint a 10 ml-t nem meghaladó gáz mennyi-
ség nem okoz kóros folyamatokat, légembóliát a szervezet-
ben. A CO2-ról kimutatták, hogy ebből akár 100 ml is
adható, ami a nagyobb mennyiség révén hatásosabb keze-
lést tesz lehetővé, ugyanakkor a tüdő szövődmények való-
színűségét nem fokozza. Speciális eset a foramen ovale
apertum, ennek ismertsége esetén nem javasolt a habos ke-
zelés, mivel az artériás oldalra átkerülő gáz buborék to-
vábbi, artériás rendszeri veszélyeket jelent. 

13. Ajánlás

Az alsóvégtagi törzsvéna varicositás megoldására előny-
ben részesítjük a műtéti megoldást a konzervatív kezeléssel
szemben. Csak speciális esetekben indokolt ettől eltérni.

Számos tanulmány foglalkozik a visszérbetegség prog-
ressziójával vagyis a visszeresség méretének és kiterjedé-
sének időbeli növekedésével és a kezelés vagy műtét utáni
kiújulásával. Sajnálatos módon egyelőre még nincs olyan
eljárás, amely a végleges gyógyulást garantálná. Kétségte-
len tény, hogy a különböző eljárások gyakran a visszerek
végleges eltünését eredményezik, ez azonban egyesesetekre
lebontva kiszámíthatatlan.  A törzsvéna varicositasok műtéti
kezelése az esetek többségében, hosszú évtizedekre teljes
megoldást jelent. Kétségtelen, hogy 5 év után általában már
csak mintegy 90, 10 év után csak 80 %-ban kiújulás mentes
az állapot, és az idő múltával az arányok tovább romlanak.
Ennek ellenére a jelentős számú végleges vagy átmeneti pa-
naszmentesség és a visszér szövődmények megelőzése cél-
jából indokolt a műtét. További előny, hogy kiújult
varicositások esetében sem mindig térnek vissza a beteg
 panaszai és szövődményei. Mindezekkel a kezelőnek tisztában
kell lennie és erre a beteg figyelmét is fel kell hívnia (2, 22).

14. Ajánlás

Saphena törzsvaricositas esetén azonos eredményessé-
gük miatt mind a hagyományos, mind az endovénás (lézer,
rádiófrekvenciás eljárás) visszérműtétek végzése javasolt,
azonban utóbbiak számos előnyt nyújtanak. 

A mintegy 20 éve bevezetett endovénás hőablációs műté-
tekkel már kellő tapasztalat gyűlt össze, amelyek azt mutatják,
hogy a hagyományos műtéthez képest a hőhatáson alapuló,
 minimal invazív beavatkozásoknak számos előnye van. Kétség-
telen tény, hogy a felmérések a kiújulások vonatkozásában nem
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5. Ábra. a-b. Oldalág varicositas hab-szkleroterápia 
előtt és után.



találtak lényeges különbséget, bár a junkció jobb endovénás
 elzárása a recidiva arányt csökkentette. Az endovénás beavat-
kozás előnye a bőrmetszések kiküszöbölése, kevesebb suffusio
(6/a-b. ábra), mindig járóbetegként végezhető beavatkozás,
gyorsabb felépülés, az esetek többségében megszakítás nélkül
folytatható munka, kevesebb kellemetlenség és fájdalom és a
jobb perioperatív életminőség. Ki kell emelni továbbá, hogy az
endovénás műtéteket nem végezzük gerincközeli érzéstelenítés-
ben vagy mély narkózisban, helyette tumescens local
 anesztéziát ill. ennek potenciált formáját részesítjük előnyben.
A leggyakoribb szövődmények a műtéti sebzésből adódnak,
amelyek az endovénás beavatkozás természetéből adódóan
 kiesnek (2, 33, 34, 35, 36).  

15. Ajánlás

Hagyományos sebészi visszérműtét esetén, a 
lágyéki crossectomia során célszerű a saphena törzset a v.
femoralis közvetlen közelében ligálni, és minden helyi
 oldalágat  felkeresni és megszakítani. A v. saphena parva
esetén a combra irányuló oldalágnál centralisabb ligatura
javasolt.

A meghagyott, refluxos femoralis junkció vagy ellátatlan
junkcionális oldalág következménye a korán, egy-két éven
belül fellépő recidiv varicositas. A lelkiismeretes  lágyéki cros-
sectomia után, ha lesznek is kiújulások, azok ritkábban és ké-
sőbbi időpontban jelentkeznek. Ugyanakkor ismert, hogy
évekkel a kiterjedt műtét után a hegszövetben lévő, kis méretű
vénák fokozatosan kitágulhatnak és  recidiva forrását képez-
hetik, ezt neovascularizációnak  nevezzük (7. ábra). Ennek
gyakorisága különböző források szerint akár 15-50 % lehet. Az
endovénás műtétek után ez jelentősen ritkább (37, 38, 39, 40).

16. Ajánlás

Amennyiben hagyományos sebészi műtét mellett  döntünk,
a saphena törzs crossectomiáját és a refluxos értörzs
 strippingjét célszerű elvégezni, a csak crossectomia helyett. 

Hazánkban, nagyobb számban a hagyományos visszér -
műtétet végezzük, ezért fontos az ezzel kapcsolatos  evidenciák
rögzítése. Mintegy fél évszázados annak első  igazolása, hogy
törzsvéna varicositas esetén a stripping  elvégzése jelentősen
csökkenti a kiújulásokat. Azóta ezt a  tanulmányt többen
 megismételték és azonos eredményre  jutottak, ezért mi is ezt
ajánljuk. A különböző stripping  módszerek közül az in -
vaginációs eljárást ajánlja a szak irodalom. A saphena magna
esetén rutinszerűen a comb  szakaszon, míg parva műtét során
az ér proximális felén-harmadán végezzük ezt el, ennél
 distalisabban az ideg és nyirokér sérülések gyakorisága miatt
csak indokolt esetekben javasoljuk (2, 41, 42, 43).

17. Ajánlás

Amennyiben hagyományos műtéti eltávolítás mellett
döntünk, az oldalágak invazív kezelésére több módszer is
alkalmazható, azonban a felmérések alapján, első helyen a
mini-metszésekből végzett, horgolásos technikát javasoljuk, a
néhány mm-t meghaladó bőrmetszéses eljárásokkal szemben.

A hagyományos sebészi módszerek közül a mini-
 metszésekből végzett horgolótűs technika okozza a leg kisebb
heget és roncsolást, és adja a legelfogadhatóbb esztétikai
 eredményt. Célszerű a Müller- és Várady- módszerben
 gyakorlatot szerezni. Ettől csak a környezetéhez hegesedett,
vagy fekély mögötti visszerek esetén javasolt eltérni.  Néhányan
kétülésben végzik a visszér műtétet, amikor a  második alkalom-
mal kerül sor az  oldalágakra. A horgolótű  alternatívája lehet a
 szkleroterápia vagy a habos szklerotizálás (44).

18. Ajánlás

A műtéti megterhelést nehezebben elviselő, idős, egyéb
krónikus betegségben is szenvedő betegek részére, amennyi-
ben a saphena törzsek megszüntetése feltétlen szükséges,
mint kevésbé megterhelő, hatásos módszereket, első helyen
a ragasztós vagy a mechanokémiai (MOCA) eljárást
 ajánljuk, ez után következik a habszkleroterápia lehetősége.
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6. Ábra. a-b. Vena saphena magna törzs-varicositas  
lézer-műtét előtt és után.

7. Ábra. Neovascularizáció: kanyargós, kis kaliberű erek
fonadéka a 7 évvel korábbi crossectomia hegében.



Ez a három, hatásos, invazív eljárás alkalmas a visszér-
törzsek, megterhelő anaesztézia alkalmazása nélküli meg-
szüntetésére (8/a-b. ábra). Az első két beavatkozás
együlésben, rövid idő alatt elvégezhető. Szövődmények fel-
lépésével alig kell számolnunk. A hab-szkleroterápia több
ülést igényelhet és a szövődmények elkerülésére itt jobban
oda kell figyelni. Az egyes eljárásokat, mint pl. a ragasztást
és a szkleroterápiát lehet kombináltan, akár időben elvá-
lasztva is alkalmazni (2, 4). Természetesen a konzervatív
eszközök továbbra is rendelkezésre állnak.  

19. Ajánlás

Hagyományos sebészi műtét után, a recidíva  leggyakoribb
forrása a crossectomia régiójában van.  Ilyenkor a crossec -
tomia hegét ne tárjuk fel ismételten,  helyette, kevésbé invazív
megoldásokat, hab-szklero terápiát, endovénás beavatkozást
vagy lokális phlebectomiát javasolunk.

A hagyományos sebészi varicectomia kiújulásának
 leggyakoribb forrása a SFJ-ban megmaradt oldalág vagy a
neovascularizáció (7. ábra). Mindkét esetben nagyon
 vékonyfalú oldalágat vagy oldalágszerű, kanyargós erekkel
átszőtt hegszövetet kell operálni. Egyrészt a vérzés,  másrészt
a hegesedés miatt megváltozott anatómiai  viszonyok
 következtében hosszadalmas, melléksérülésekkel fenyegető
(artéria, véna, ideg) műtétet kell végeznünk. Az endovénás
eljárással mindezek a veszélyek jelentősen csökkenthetők. 
A lehetőségek közül elsősorban a hab-kezelést ajánljuk (2).

20. Ajánlás

Mikronizált, tisztított flavonoid frakció hatásosságát, a
legenyhébbtől a legsúlyosabb krónikus vénás elégtelensé-
gek eseteiben, jól megtervezett tanulmányok igazolták. El-
sősorban a fájdalom, az oedema, a feszülés, a nehézláb és
fáradság enyhítésére, a phlebitisz lezajlásának és a fekély
gyógyulásának gyorsítására javasolt. Használata előnyös
invazív vénás beavatkozások kapcsán is.

Hazánkban is széles körben elterjedt gyógyszer, amelyet
jelentős arányban igazolt hatásossága és ritka mellékhatásai
miatt, széles körben alkalmazunk. A betegek beszámolnak
arról, hogy a szubjektív panaszokat enyhíti, az életminősé-
get javítja, vagyis a gyógyszerek nem helyettesítik a műté-
tet, azonban a panaszokat csökkentik (45, 46, 47).

21. Ajánlás

A varicositas okozta panaszok és tünetek enyhítésére, a
konzervatív kezelés egyik pillére a kompressziós kezelés.
Erre a célra a rugalmas pólya és a kompressziós harisnya
alkalmas. 

A varicositas okozta kellemetlenségek és fájdalmak hát-
terében a visszerek túltágulása, feszülése áll.  Ennek oka a
bennük lévő billentyűk működésének elégtelenné válása, a
vénás nyomás megemelkedése. A magasabb vénás nyomás
további következménye, hogy a kapillárisokban is nagyobb
lesz a nyomás több a filtráció és aránytalan a reszorpció,
emiatt lép fel az ödéma, majd a kötőszövet gyulladása és
súlyosabb esetben az ulcus cruris. Mindezeket megelőzi a
magasabb nyomást közvetítő felületes vénák összenyo-
mása, melyet kompressziós harisnyával vagy pólyával ér-
hetünk el. A kompressziós kezelés tehát csökkenti a nagy
vénás nyomást, az ödémát és hátráltatja a szövődmények
fellépését. A mélyvénákban az áramlás sebessége nagyobb
lesz, megnő a szövetek parciális oxigén tenziója. Ez a ke-
zelési forma csökkenti a panaszokat, javítja az életminősé-
get. A harisnya és pólya közötti választást a betegség
súlyossága, stádiuma, a beteg alkalmassága és együttmű-
ködése befolyásolják (2, 48). 

22. Ajánlás

Invazív kezelést követően (szkleroterápia, műtét), 1-4
hét időtartamú kompressziós kezelés javasolt. 

A szkleroterápia célja az érfalak összetapasztása szinte
trombus mentesen, pontosabban kevés fibrin segítségével.
A kompresszió, vagy méginkább a Fegan-féle célzott komp-
resszió ésszerű ajánlás. A műtétet követően a bevérzések,
ödéma és fájdalom csökkentésére javasolt a rugalmas ha-
risnya vagy (rövid megnyúlású) pólya viselése (2, 4, 49,
50). 

23. Ajánlás

A felületes trombózis pontos méretének, mélyvénákba
terjedésének vagy egyidejű másik trombotikus folyamatnak
a felderítésére duplex ultrahang vizsgálat feltétlen indokolt.
Javasolt a folyamat ultrahangos követése is.

A felületes visszértrombózis gyulladásos tünetei és a
beteg panaszai rendszerint nem adnak pontos képet a trom-
botikus folyamat kiterjedéséről. Erről a korábban banális-
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8. Ábra. a-b. Idős nőbeteg panaszokat okozó 
varicositásának ragasztós műtét előtti és utáni képe.



nak tartott kórképről kiderült, hogy jelentős számban szö-
vődik mélyvénás trombózissal vagy pulmonalis emboliával.
Ezért minden esetben javasolt a duplex ultrahang vizsgálat
elvégzése a megfelelő diagnózis, vagyis a mélyvénás trom-
bózis kizárása, a súlyossági fok, majd a kezelés eredményé-
nek megítélése céljából (51). 

24. Ajánlás

A felületes trombózis konzervatív kezelési lehetőségei
közül a kompressziós terápiát, az azonnali és folyamatos
mobilizációt, a non-steroid gyulladáscsökkentő tablettákat,
gyulladáscsökkentő vagy heparin(oid) tartalmú gélt, veno-
tonikumokat, az ágynyugalom kerülését és a bőséges folya-
dék felvételt javasoljuk. 

A kompressziós kötés vagy harisnya felhelyezése elő-
nyös, mivel fokozza a mélyvénákban a vér áramlását, a fe-
lületes, még nem érintett ereket összenyomja, ezzel a
folyamat továbbterjedését nehezíti, a minden lépéskor je-
lentkező fájdalmat a rögzítés segítségével csökkenti, a
gyakran megjelenő oedemát megelőzi. A fokozott mobili-
záció a vér áramlásának fokozása révén csökkenti a folya-
mat mélybe terjedését, hiszen a stasis a trombózis egyik
fontos rizikótényezője. A bőséges folyadék felvétel, a vér
hígan tartása segítségével csökkenti a trombózis hajlamot.
Antibiotikumot nem szabad adni, kivéve azt a nagyon ritka
esetet, amikor a folyamat purulens (51, 52, 53). 

25. Ajánlás

Felületes vénás trombózisok egyes eseteiben LMWH
adása javasolt.

Míg korábban a felületes trombózist (phlebitiszt) ártat-
lan kórképnek tartottuk, ezzel szemben az utóbbi idők fel-
mérései jelentős arányban mélyvénás kiterjedést, egyidejű
mélyvénás folyamatot és pulmonalis emboliát találtak.
Ezért LMWH adását az alábbi esetekben javasoljuk: a fo-
lyamat hosszabb érszakaszra terjed, a junkciókat legalább
5 cm-re megközelíti, konzervatív kezelés ellenére a folya-
mat nem gyógyul, a phlebitisz ismétlődik, a beteg nehezen
mobilizálható, túlsúlyos, trombózis hajlama kimutatott,
gyulladásos, autoimmun vagy malignus betegségben szen-
ved, korábban már volt mélyvénás trombózisa, perioperatív
vagy perinatalis időszakban van. Megjegyzendő, hogy az
antikoagulálással egyidőben a non-steroid gyulladásgátlók
per os adása, a vérzésveszély miatt kerülendő. Szokványos
esetben a folyamat nem bakteriális eredetű, ezért antibioti-
kum adása szükségtelen (51, 53, 54). 

26. Ajánlás

Varicositas eredetű felületes trombózis esetén záros ha-
táridőn belül indokolt a visszértágulat műtéti megoldása.
Amennyiben a folyamat a mélyvénák közvetlen közelében is

jelentkezik, akkor a műtét
akut elvégzése is megfonto-
landó. Előnyösebb a varico-
sitas teljes kiterjedésének
megszüntetése, mint a csak
beömlésre szorítkozó bea-
vatkozás. 

A felületes visszérháló-
zat egyes részeinek túlzott
kitágulása a véráramlás je-
lentős meglassúbbodását
okozza, amely állapot a
trombózis egyik előidéző
tényezője (Virchow triász)
(9. ábra). A felületes trom-
bózis kellemetlen, fájda-
lommal járó betegség, ezen
kívül felületes és mély to-
vábbterjedéssel, valamint pulmonalis emboliával fenyeget.
A kiindulási okot képező felületes visszértágulat mielőbbi
megoldása javasolt. Az a műtét, amelyik csak a beömlési
szakaszok eliminálását végzi, a többi varicosus eret helyben
hagyja, nem előzi meg a további felületes trombózisok is-
métlődésének lehetőségét, ezért halasztottan, vagy esetleg
együlésben a radikális varicectomia elvégzését javasoljuk
(51,52, 53, 54, 55, 56). 

27. Ajánlás

A felületes varicosus vagy akár korábban ép visszerek
 ismétlődő gyulladása esetén háttérbetegség keresése indokolt,
elsősorban trombofilia vagy malignus folyamat irányába. 

A legismertebb felületes visszértrombózishoz vezető
kórképek a fokozott trombózis hajlam és a malignus
 betegség következtében fellépett, másodlagos trombofilia.
Ezekben az esetekben előzetes véralvadékonysági vizsgálat
alapján, tartós alvadásgátlás alkalmazása megfontolandó
(51, 52, 53, 54, 55, 56).
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9. Ábra. Súlyos varicositas
 talaján kialakult
 varicophlebitis.

10. Ábra. a-b. Ulcus cruris műtét előtt és után,
gyógyult állapotban.



28. Ajánlás

Az ulcus cruris venosum kialakulását a megemelkedett
és tartósan magas vénás nyomás okozza. Gyógyításában az
oki terápiának, vagyis a magas vénás nyomás meg -
szüntetésének van elsődleges szerepe. Javasolt tehát a
 kevéssé rugalmas (rövid megnyúlású) kompressziós kezelés
alkalmazása vagy varicositas esetén a műtét elvégzése. 

Különböző elméletek magyarázzák azokat a mikro -
cirkulációban létrejövő változásokat, amelyek a vénás
 fekély kialakulásához vezetnek, azonban a kiváltó okban a
magas vénás nyomásban mindenki egyetért. A korábban
 alkalmazott állandó fekvés helyett, a mindennapi
 tevékenységgel jól összeegyeztethető eljárások vannak,
mint a félmerev vagy rövid megnyúlású kompressziós
 kezelés és a visszér-műtét (10/a-b. ábra) (50, 57, 58). 

29. Ajánlás

Lábszárfekély vagy súlyos krónikus vénás elégtelenség
esetén (C4-5-6) indokolt az elégtelen perforans vénák meg-
szakítása. 

A lábszárfekély kialakulásának hátterében megemelkedett,
és járás közben sem megfelelően csökkenő vénás nyomás áll.
A vénás nyomás csökkentésének bevált módszere az oda
 vezető, magas nyomású vénák eltávolítása. Az egyik ilyen
magas nyomású ér a fekély hátterében lévő, elégtelenül működő
perforans véna lehet, amelynek megszüntetése javasolt (58, 59). 

30. Ajánlás

A varicositas spontán vérzése (rupturája) esetén a vérző
ér aláöltése helyett, célzott kompressziós kötés, majd
 szkleroterápia, később varicectomia javasolt. 

A krónikus vénás elégtelenség talaján fellépett spontán
vérzés forrása egy felületes kis érág szokott lenni. Ennek
hátterében elsősorban a magas vénás nyomás áll, ezért a
vérzés rendszerint jelentős nyomással jelentkezik. A vérzés
elállítására a lefektetés és a láb megemelése ritkán ele-
gendő, inkább az ujjal vagy kötszerrel végzett célzott komp-
resszió és kompressziós kötés javasolt (11. ábra). Mivel a
vérző ér rendszerint kis átmérőjű, annak néhány nap utáni
szklerotizációja az adott ér ismételt vérzését megelőzi, de
hosszabbtávú megoldást a műtét jelent. Az aláöltéssel tör-
ténő vérzés kontrollt nem javasoljuk, mert annak helyén
rendszerint fekély alakul ki (60, 61). 
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MIÉRT ÉRDEMES...

A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság
számos kiváló teljesítménnyel és értékkel büszkél -
kedhet, amelyek közül az egyik az Érbetegségek 
c. folyóirat, - a mi lapunk! Mindenki megjelenik
benne, aki nekünk fontos, arról szól, amit mi
csinálunk, őrzi kongresszusaink emlékét és tiszteleg
nagy elődeink előtt. Immár több, mint 25 éve jelenik
meg, tanúsítja szakmai aktivitásunkat. 

A folyóiratokban megjelenő tudományos
közlések továbbra is jelentős értéket képviselnek.
Fontosak a cikkek a különböző nézetek
 meg ismerésében, terjesztésében, a gyógyítás jobbá
tételében. Ezen kívül a személyes előmenetelnek is
bázisát képezik. Szerzőink visszajelzése alapján
tudjuk, hogy mindezen vonatkozásokban az
Érbetegségek jelentős előnyöket nyújt. 

A lap ingyenes, ami széles olvasóközönséget
jelent: folyóiratunk példányszáma 1000 és 1600
között változik, míg a szakfolyóiratok többsége alig
száz, legfeljebb néhány száz példányban kerül
kinyomtatásra. Lapunk a nagy példányszámmal sok,
régebb óta megjelenő lapot megelőzött. Másik
különleges érték, hogy sokéves tartalma csaknem
teljes egészében felkerült a világhálóra, tehát 
mindez díjmentesen, jelszavak nélkül olvasható
(www.erbetegsegek.com). Elérhetőség és az
olvasóközönség szélesítése vonatkozásában magunk
mögé utasítottunk több patinás folyóiratot. Tehát akit
az erek orvosi vonatkozásai érdekelnek, könnyebben
tudják a mi lapunkat olvasni, mint az Orvosi
Hetilapot, a Magyar Sebészetet vagy a
Bőrgyógyászati és Venereológiai Szemlét.

Mindezek a lehetőségek, az ismeretek egyszerűbb
terjedését, az új eljárások gyorsabb alkalmaz -
hatóságát, mások eredményeinek azonnali meg -
ismerhetőségét jelentik. Továbbá a könnyű
idézhetőség lehetőségét nyújtják, ami a tudományos
előmenetelnek csaknem olyan fontos feltétele, mint
az impact factor. A magyar nyelvű folyóiratokra nem
jellemző az impact factor, tehát jelenleg inkább az
idézhetőség vonatkozásban jelentenek fontos
tényezőt. 

Nincs ütközés az idegen nyelvű és az
Érbetegségekben történő, magyar nyelvű un. másod
közlés között. Ha egy olyan hazai folyóiratban
szerepel a közlemény, amelyik valamilyen
nemzetközi adatbázisban szerepel, az valóban
lehetetlenné teszi az impact factoros lapban való
másodközlést. Ebbe a körbe az Érbetegségek nem
lépett be, tehát ez a kötelem ránk, a folyóiratunkban
publikálókra nem vonatkozik. Lapunk fontosnak
tartja, hogy az itthoniak is megismerhessék a
nemzetközi folyóiratokban megjelentetett, vagy
megjelenésre váró hazai publikációkat. Köszönjük
mindazoknak, akik ezt már megtették.

Folyóiratunk cikkeiben szakmai
tevékenységünkről, eredményeinkről informáljuk
azokat, akikkel „egy csónakban evezünk” tehát
belgyógyász, sebész, radiológus, kutató,
gyógytornász stb. kollégákra gondolunk. Ez több
síkú információ áramlást jelent, és segíti az
együttműködést. A specializált, csak sebész, csak
belgyógyász, csak radiológus stb. fókuszú
folyóiratok esetében az eredmények, újdonságok,
elképzelések eljuttatása korlátozott.  Ezzel szemben
lapunk széles olvasóközönsége elősegíti a
mindennapi és tudományos együttműködést, a
teamek és betegutak kiépítését, valamint
karbantartását. 

Fontos megemlítenünk, hogy a lap szerepel a
Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának
publikációra ajánlott folyóiratai között. 

Fentiek alapján tehát úgy gondoljuk érdemes
folyóiratunkat követni, hiszen így értesülhetünk a
hazai eredményekről. Azok kéziratát várjuk, akik a
hazai, szakmai olvasóközönség szélesebb rétegét
célozzák meg, külföldi közlést is terveznek és
tudományos karrierjüket is építeni szeretnék. 

Várjuk Önt olvasóink között, és küldje
publikációra szánt munkáját hozzánk!

Köszönettel, 
Szerkesztő Bizottság

Az ÉRBETETEGSÉGEK, a mi lapunk!
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VÉNÁK BETEGSÉGEI

Madelungtól a microwave-ig
a vénás sebészetben

DR. ROZSOS ISTVÁN, DR. VADÁSZ GERGELY, DR. GADÁCSI MELINDA

Összefoglaló

Bevezetés: 2018 óta új endovénás technikát használunk
a microwave véna ablációs rendszert (EMWA). 
Az eredményekkel elégedettek vagyunk, ezért egy
 összehasonlító vizsgálatot végeztünk, amikor az egyik
alsó végtagot ezzel a módszerrel, a másikat lézerrel
(EVLA) operáltuk.
Beteganyag: Összesen 20 betegnél, 40 alsóvégtagon,
2018 decembere és 2019 augusztusa között, az egyik
 végtagon a mérsékeltebb termohatással működő
EMWA-t - míg a másik oldalon az EVLA technikát
 alkalmaztuk.
Módszer: A vizsgálathoz és a műtét alatt is a MINO,
 vezeték nélküli UH eszközt használtuk. Az egyik
 végtagon a 85 °C-on működő mikrohullámú készüléket,
a másikon a 1470 nm-es lézert használtunk, a betegek
nem tudták melyik oldalon alkalmaztuk az új
 technológiát és melyiken a lézert. A betegeket 2 hét, 
1 hónap és 6 hónap után kontrolláltuk. 
Eredmények: Minden beteg elégedett volt az
 eredménnyel, egy beteg sem használt fájdalom -
csillapitót. A műtét utáni időszakban a mikrowave-vel
operált végtagok közül 6 esetben a beteg erősebb
 feszülést jelzett, míg a lézeres betegek közül ugyanez a
panasz 7 esetben fordult elő. Az esztétikai eredmény 
2 héttel a műtét után nem lemérhető- de az EMWA
 csoportból 3, míg az EVLA csoportból 6-an jelezték,
hogy még nem elégedettek maximálisan az elért
 látvánnyal.
Következtetés: Az EMWA rendszernél nincsenek
 felhasználását korlátozó tényezők, a jól kontrollált
 hőleadás biztonságos működése ígéretes a betegeket még
kevésbe terhelő megoldások keresésében.

Kulcsszavak: varicositas, endovénás műtét, microwave,
véna abláció, összehasonlító tanulmány.

FROM MADELUNG TO THE MICROWAVE 
IN THE VENOUS SURGERY

Summary

Introduction: Since 2018 we are using a new
endovenous tchnique the microwave venous
ablation system (EMWA). There were good results
so a comparative study was performed where one
leg was treated with EMWA and the other with
laser (EVLA). 
Patients: Between December 2018 and Augustus
2019 20 patients were operated on so that one leg
varicosity was treated with EMWA and the other
with EVLA. 
Method: Before and during surgery MINO wireless
US device was used. On one leg the EMWA which
makes 85 °C was used and on the other the 1470
nm laser. Patients didn’t know which leg was
treated with one and which with the other
equipment. They were examined after 2 weeks, 
1 and 6 months after surgery.
Results: Every patient was contented with the
result, none of them required any painkillers. After
surgery, there was some tension feeling in 
6 EMWA and 7 laser limbs. Regarding cosmetic
results 3 of EMWA patients and 6 of EVLA did not
accept it, but after 2 weeks it cannot be judged yet.
Conclusions: Using EMWA there are no limits of
its application. The guided heat emission gives a
great safety which shows a way for further
development. 

Keywords: varicosity, endovenous surgery,
microwave, vein ablation, comparative study



Bevezetés

Az endovénás technikák megjelenésével, az elmúlt 
15-20 évben jelentősen megváltozott a visszérsebészet. 
A korábban is keresett minimalizáló sebészi technikák, a
Madelung nevével jelzett nagy metszések gyakorlatából a
Smetana és Várady módszerekkel, a kis metszések – vagyis
a csökkenő hegek irányába fejlődött. A saphena törzs
eltávolítását sokáig csak a Babcock által bevezetett stripping
technika jelentette (1).

Ezt a stabil stratégiát elsőként a cryo-varicectomia meg-
jelenése zavarta meg, azonban a kitépés ténye és a
környezet traumatizációja ezen estekben is megtörtént (5, 6).

A rádiófrekvenciás (RF) vénás katéterek megjelenése,
majd az endovénás lézer terápia (EVLA), alapjában írták át
a gondolkodást, - igaz, a kezdeti nehézségek és a korai
időszak szkeptikus hangulata esetenként még napjainkban
is éreztetik hatásukat, - az endovénás elv elfogadása egyre
természetesebb (2). Ehhez szükséges volt minden, a tech-
nikát biztonságosabbá tévő fejlesztés. Az EVLA és az RF

„vetélkedéséből” a betegek jöttek ki győztesen, hiszen
fokozódó hatékonyság mellett a biztonság is nőtt. A terápiás
eszközökkel párhuzamosan a diagnosztikus oldal is hi-
hetetlen fejlődésen ment keresztül, a szekrény méretű, rossz
felbontású ultrahang készülékek tökéletes képminőséggel,
laptop méretűre zsugorodtak. 

Ennek az időszaknak az elemzéséből mindenki számára
világossá vált, hogy a hagyományos varicectomiák indiká-
ciója fokozatosan beszűkül, – a diagnosztikus és terápiás
elvárások nagymértékben változnak, - a betegigények
kényszeritő ereje okán is (4). A termo károsító hatást
kiküszöbölendő a mechanikus, vénán belüli megoldások
mellett a ragasztáson alapuló eljárások keresése hozott
jelentősebb eredmény (3).

A magyarországi első lézeres visszérműtét (2005.
szeptember 23.) óta eltelt 13 évben, az általunk elvégzett
1800 műtét vetületében jól követhető az endovénás sebészet
fejlődése, a magas energia szinten dolgozó 980 nm-es dióda
lézertől eljutottunk a sokkal hatékonyabb generátorokig, és
a még perforációs veszéllyel használt lineáris lézer száltól a
dupla gyűrűs, kúpos végű eszközig, és a nehézkes RF szálak-
tól a gracilis, már néhány cm-es aktív fejű eszközökig (7, 8).

Betegek és módszerek 

Összesen 20 betegnél, 2018.
decembere és 2019. augusztusa
között, az egyik végtagon a
mérsékeltebb termohatással
működő microwave véna ablációs
rendszert (EMWA) (9, 10) - míg a
másik oldalon a lézer technikát al-
kalmaztuk. A legfiatalabb beteg 22
éves, a legidősebb 69 éves, az átlag
46,0 év. A 40 végtagból 32 CEAP
3-4, 6 CEAP 5 és kettő végtag
CEAP 6 stádiumban került
műtétre. A betegek panaszainak
megléte 8,1 év volt, a legrövidebb
időszak 1 év és a leghosszabb 31
év volt (1. Táblázat).

112 Érbetegségek, XXVII. évfolyam 4. szám, 2020/4.

DR. ROZSOS ISTVÁN ÉS MTSAI.

1. ábra. A mikrohullámú műtét technikája.
Fig 1. Method of microwave ablation.

2. ábra. A mikrohullámú generátor. 
Fig. 2. Microwave generator.

1. Táblázat. A tanulmányban résztvevő 20 beteg
(40 végtag) adatai. Minden esetben VSM műtét történt.

Table 1. Data of 20 patients (40 legs) participating
in the study. GSV surgery was performed in every case. 



Jelenleg túl a 20 beteg műtétjén sem változott a
megítélés. A beteg ér kijelöléséhez és a műtét alatti manip-
uláláshoz a MINO, vezeték nélküli UH eszközt is használ-
tuk, mely mobilitása és kis helyigénye, valamint könnyű
izolálhatósága miatt hasznos és a jövő útjának sarokköve.

A betegeket tájékoztattuk az alkalmazott módszerekről
(2. Táblázat), (1-4. ábra), de nem tudták melyik oldalon
használtuk az új technológiát. A műtét utáni 2 hétben a
betegek kérdőívet töltöttek ki a két végtag eredményének
értékelésére és az oldalkülönbségek megítélésére. Az első

betegek nyomon követése már
több mint 1 éves, de a 2 hetes és 
1 hónapos eredmények is jól
 mutatják a módszer hatékonyságát.

A kérdőív alábbi pontjait
értékeltük: a betegek kora és a
foglalkozás típusa, a panaszok
meglétének hossza, a műtét utáni
fájdalom mértéke, az oedema
 megjelenése, a kezdeti terhelési
nehezítettség, bőralatti bevérzések
és a két végtag érzékelése során
 észlelt különbség. 

Eredmények

A legfiatalabb beteg 22 éves, a
legidősebb 69 éves, az átlag 46 év.
A 40 végtagból 32 CEAP3- 4, 6

végtag CEAP 5 és 2 CEAP 6 - stádiumban került műtétre.
 Statisztikailag a műtéti szám még nem releváns, de a két mód-
szer között arányosan oszlottak meg a különböző stádiumok. 

Az operált 20 beteg mindegyike elégedett volt a korai
mobilizációval. A beavatkozást követően minden betegünk
a protokollunk szerinti kompressziós kötésben, közepesen
terhelte végtagját, a végtagok terhelhetősége között nem
jelzett egy beteg sem különbséget, a műtétet követő 3-4
órán belül otthonukba távoztak. A fájdalommentességgel
hasonlóan elégedettek voltak, egy beteg sem használt fáj-
dalomcsillapitót. A műtét utáni időszakban az EMWA op-
erált végtagok közül 6 esetben a beteg erősebb feszülést
jelzett, míg a lézeres betegek közül ugyanez a panasz 7 es-
etben fordult elő. Az esztétikai eredmény 2 héttel a műtét
után nem lemérhető, de az EMWA csoportból 3-an, míg az
EVLA csoportból 6-an jelezték, hogy még nem elégedettek
maximálisan az elért látvánnyal (3. Táblázat).

A cikk leadása óta az első 2 betegnél megtörtént 
a kettő éves ellenőrző vizsgálat is. Mindketten elégedettek,
- a Duplex vizsgálat recidivát vagy refluxot nem mutatott,
a fizikális jelek mindkét beteg, mindkét végtagján azonos
eredményességet mutattak.
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3. ábra. A mikrohullámú szonda hatása. 
Fig. 3. Effect of microwave.

4. ábra. Kezdődik a műtét. 
Fig. 4. First steps of microwave surgery.

2. Táblázat. Mikrohullámú-műtét menete. 
Table 2. Course of microwasve surgery. 

3. Táblázat. Az első 10 beteg (20 végtag) eredményei.
Table 3. Results of the first 10 patients (20 legs)



Megbeszélés

Közleményünkben áttekintettük az elmúlt 13 év
 változásait - és igyekeztünk rámutatni a fejlődés jövőbeni
lehetőségeire, részben a diagnosztikában megjelent,
 könnyen kezelhető, izolálható, vezeték nélküli UH
 alkalmazásával, másrészt a jóval mérsékeltebb termo -
hatással működő EMWA bevezetésével. 

Az összehasonlító pilot study eredményeképpen megál-
lapítható, hogy minden szempontból, vagyis a hatékonyság,
biztonság és kényelem vonatkozásában is, megfelel az ed-
digi gyakorlatban elterjed termohatáson alapuló megoldá-
soknak, de ezen túlmenően az a tény, hogy az EMWA
sokkal alacsonyabb hőmérsékleten, 85 oC-on fejti ki hatását,
alapja lehet a hőkárosító mellékhatások elkerülésének 
(4. Táblázat).

A vénás sebészet az endovénás gondolattal új korszakot
nyitott, a termohatás megbízható, de a hősérülések miatt
keressük a még biztonságosabb megoldásokat. Ezek egyike
a ragasztó használata, amelyik a termikus sérüléseket kivédi
ugyan, de idegen anyagot hagy maga után, és korlátozott a
felhasználása a nagyobb átmérők, vagy a fascián kívüli
tágulatok esetén. 

Az EMWA rendszernél nincsenek felhasználást korlá-
tozó tényezők, és a jól kontrollált hőleadás biztonságos, ami
ígéretes jövőt mutat, a betegeket még kevésbé terhelő
megoldások felé. 
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4. Táblázat. Mikrohullámú-műtét értékelése.
Table 4. Evaluation of microwave ablation. 
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HISTORIA

Az érmetszéstől az elektro-coaptive érösszeolvasztásig 
Az érsebészeti műveletek történetének összefoglalása

IV. rész
Érragasztás és lézeres érösszeolvasztás

BARTOS GÁBOR, BIHARI IMRE, MARTOS VERONIKA, 
JÁMBOR GYULA, MARKOVICS GABRIELLA

Ebben a részben a ragasztásos éregyesítéssel és a lézeres
érösszeolvasztással foglalkozunk. (Felhívjuk a figyelmet,
hogy az ábrák és az irodalom számozása az egész, ötrészes
munkában folyamatos.)

6. Érragasztás: E téma hazai alkalmazásáról korábbi
munkánkban már részletesen beszámoltunk (4). E helyen a
kérdés további vonatkozásait ismertetjük, és ismét utalunk
a hazai szerzőkre is.

A szövetragasztókat a múlt század hatvanas éveiben
kezdték alkalmazni, azóta több sebészeti szakágban
 használatosak. Ezek sokoldalú kísérletes és klinikai
 alkalmazásáról, így az ereken végzettekről is, többek között
Vasko írt, 1965-ben (118). Mi a továbbiakban az érsebészeti
vonatkozásokkal foglalkozunk. Az érragasztással
 kapcsolatban elmondható, hogy ma még nem az érfal
 folytonossági hiányának helyreállítása, ill. a megszakadt
 érvégek egyesítése a fő klinikai alkalmazási terület.
 Kiterjedten inkább az ér varratvonalának vérzés -
csillapítására és biztosítására (70. ábra), ill. más, nem
 éregyesítő célokra használják. Ezekről érintőlegesen később
lesz szó. Mindezek ma, a gyakorlatban fontosabbnak
 bizonyultak, mint az érfal folytonosságának ragasztással
való helyreállítása.

A ragasztásos éregyesítés történeti ismertetése előtt
 magukkal a ragasztóanyagokkal foglalkoznánk. A legelsők,
különböző cyanoacrylat vegyületek voltak. Ezek kémiai és
egyéb tulajdonságairól Coover írt 1959-ben (119). Közülük
a metyl-2-cyanoacrylat a legismertebb. Gyári neve:
 Histoacryl Blue®, Eastmann 910. Az anyag bactericid,
 önsterilizáló. Ez a vegyület monomer, amely az élő
 szöveten polymerizálódik és erős, tapadó filmet képezve
tömít és ragaszt, majd felszívódik. Ennek időtartama
 különböző lehet. Gyurkó emberi alkalmazásnál marad -
ványokat még közel egy év múlva is talált (120). 

Később, más, részben biológiai eredetű anyagokat is
 alkalmaztak szövetragasztásra pl. gelatin-resorcinol-
 formaldehid, albumin-glutaraldehid, fibrin-thrombin, stb.
Az egyik legismertebb az 1998 óta használt BioGlue® (121),
amely bovine albuminból és glutaraldehydből készül. Ezt
az anyagot varratbiztosítás mellett dissecaló aneurysmáknál
is kipróbálták. Ugyanakkor a jelenlegi gyári használati
 utasításban óvnak attól,
hogy varratok, vagy kap-
csok helyett éregyesítést
 végezzenek vele. Teljesen
biológiai eredetű anyag a
Fibrin glue, vagy Fibrin
 sealent, (122) amelynek
alapanyaga emberi fibrin és
bovine thrombin. 

Visszatérve a módszer
 klinikai történetére, a korábbi
vélekedésektől eltérően, jelen
vizsgálataink szerint úgy
tűnik, hogy a cyanoacrylat
 ragasztót  először Inou alkal-
mazta  emberen, 1961-ben,
többek között ereken is (123).
Bőrt ragasztott, beleken, ill.
ereken anastomosist készített. 70. ábra. Varratvonal biztosítása szövetragasztóval

71. ábra. Carton emberi
 érragasztásának vázlatos képe



Más, korábban közölt irodalmi adatok szerint Carton
 alkalmazott szövetragasztót először az érsebészeti
 klinikumban, 1962-ben (124). Az artéria carotis interna
 intracranialis szakaszán foltplasztikát végzett vele:
 Histoacryl Blue®, Eastman 910 cyanoacrylat ragasztóval
dura foltot tapasztott az éren lévő aneurysma eltávolítása
után keletkezett defektusra (71. ábra).

Az érragasztó első, hazai kísérletes alkalmazásáról
1967-ben Gyurkó György (72. ábra) tudósított (125). Nem
sokkal ezután, még 1967-ben, Nemes Attila (72. ábra)
 számolt be említésszerűen, egyébként más szövetek
 ragasztásával foglalkozó cikkük függelékében, 15 kutya
hasi aortáján végzett foltragasztásról (126).

Az első, klinikai alkalmazásáról: artéria femoralison és
artéria radialison, összesen 10 esetben végzett sikeres
 érragasztásról Nemes Attila 1968-ban, éppen az első hazai
Angiológiai Napokon, Szegeden számolt be (72. ábra)
(127).

Nemzetközi vonatkozásban is jelentős Gyurkó
(72. ábra) experimentális és klinikai munkássága (cit 4).
Dolgozata 1975-ben jelent meg (120), amelyben 1972 és
1974 között végzett 193 emberi érműtét során készített 500
érragasztás (arteriotomia, varrathermetizálás, folt,
 intimalépcső leragasztás, punctio helyének elzárása, vénás
graft leszakadt kis oldalágának vérzéscsillapítása)
 tapasztalatairól ír. Ezek a műveletek ma is az érragasztás
indikációját képezhetik. Klinikai éregyesítő ragasztást
 viszont nem végzett. Ilyen tudósítást a hazai szakirodalom-
ban azóta sem találtunk.

A továbbiakban a kísérletes munkákat is figyelembe
véve, a részleteket, s bizonyos értelemben az időrendet is
mellőzve, vázlatosan leírjuk a tényleges érragasztás
 módszereit: 

Az első kísérletes érragasztást Carton, ill. Natham
 munkacsoportjai végezték 1960-ban (128, 129). A leg -
egyszerűbb érragasztás a művi arteriotomia egyszerű
 bekenése hosszanti oldalsérülésnél (73. ábra). Ily módon

végezte Nathan egyik legelső ragasztását. Bár ez a módszer
az esetek jelentős részében bevált, s a ragasztás mechani-
kailag elég szilárdnak mutatkozott, az esetek kisebb
 részében álanerysma alakult ki (74. ábra). Ezt a gondot
 autoplasticus, vagy alloplasticus szövetfolt ráragasztásával
igyekeztek kiküszöbölni (129). Azonban ez sem bizonyult
teljesen megbízhatónak. Ezért az oldalsó érsérülést úgy
 ragasztották meg, hogy az eret ragasztóval bekent csíkkal
(véna, fascia, műérdarab, stb.) körbetekerték (75. ábra)
(130). 

Vég-a-véghez ragasztást többféleképpen is végezték: 
1. Egymástól a szokásosnál ritkábban behelyezett, négy,

csomós öltéssel egyesítették az érvégeket (132), majd a
 fonalak meghúzásával az érszéleket közelítve, ragasztóval
bekenték azokat. Ezt azzal a feltevéssel is végezték, hogy a
kis átmérőjű ereken kisebb legyen a varratok által indukált
szöveti reakció. Ez a feltevés nem vált be teljesen, mivel az
adhezív anyag is gyulladásos reakciót vált ki.

2. A következőkben már csak három, vagy akár, csupán
két irányöltést helyeztek be (133). Az öltéseket meghúzva
szorosan egymás mellé illesztették az érszéleket és így
 kenték fel a ragasztót. Ennek a kísérletnek az volt a célja,
hogy összehasonlítsák a hagyományos és a ragasztott
 érszakasz szakítási szilárdságát. Általában kedvező

 eredményeket kaptak.
3. A következőkben ugyanezt tették, de a

 ragasztást követően eltávolították az irány -
öltéseket. A varratszilárdság funkcionális
 szempontból, általában így is megfelelő volt, 
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72. ábra. Balról Nemes Attila, jobbról Gyurkó György

73. ábra. Kísérletes arteriotomia
 megragasztása a ragasztó egyszerű
rákenésével. Egyhetes kutya aorta

 explantatum nézete belűlről

74. ábra. Álaneurysmaképződés
egyszerű ragasztás után. 

A. Belső nézet. B. Külső nézet
75. ábra. Sérült érfal ragasztása beburkolással



de abszolút értékben, legalábbis a korai posztoperatív
 időszakban, a ragasztott anasztomózis szakítási szilárdsága
gyengébb volt, mint a hagyományos varraté.

4. Végeztek vég-a-véghez egyesítést irányöltések nélkül
is (134) úgy, hogy az adaptált érvégeket ragasztóval bekent
véna, fascia, műér, stb. csíkkal körkörösen összeragasztot-
ták. Az érvégek adaptációját külön oldalnyíláson ideiglene-
sen bevezetett fémrúd (stent) (135, 136), műanyagcső
(131), vagy ballon katéter (134) segítségével érték el 
(76. ábra).

Használtak adaptációs célra szövetbarát, nem mérgező
műanyagokat is, mint pl. Polaxamert (137). Erre jellemző,
hogy testhőmérsékleten folyékony, de néhány fokkal
 magasabban megszilárdul. Érragasztásnál a folyadékot az
üres érvégekbe töltötték (77. ábra), majd azokat
 egyeztették. Ekkor, a környezetet kissé felmelegítve az
anyag megszilárdulása következtében az érvégek pontosan
adaptálódtak. Ezután elvégezték a ragasztást, majd a
 környezetet kissé lehűtve a polaxamer elfolyósodott, s a
véráram kimosta. Ily módon fél-egy mm átmérőjű ereket is
sikeresen megragasztottak.

Az eddig ismertetett módszerek segítségével end-to-side
összeköttetéseket is készítettek (78. ábra).

Gyurkó 1968-ban, invaginációval készített end to end
és end to side kísérletes, mikrovaszkuláris, ragasztott
 anasztomózisokat (79. ábra) (cit. 4).

Bármely alternatív éregyesítési módszer fő célkitűzése,
hogy legyen egyszerűbb és kisebb manuális jártassággal is
elvégezhető, mint az adott ér kézi varrata. Az is fontos, hogy
a művelet legyen gyorsabb. Számos vizsgálat eredménye
alapján mondhatjuk, a ragasztásos éregyesítéssel ezek a
célok elérhetőek (138, 139). A posztoperatív átjárhatóság
szempontjából nagyszámú közlés alapján, nincs lényeges
különbség a ragaszott és a kézzel készített anasztomózisok
között. További követelmény a ragasztott éranastomosis
megfelelő szakítási szilárdsága, amely ne legyen kisebb,
mint a kézzel varrotté. E tekintetben, nagyszámú vizsgálat
szerint a korai posztoperatív időszakban a ragasztott
 egyesítések gyengébbek, különösen az irányöltés nélküliek.
Az is fontos tényező, hogy a ragasztóanyag által okozott
szöveti reakció (thrombocyta aggregatio, gyulladásos
 reakció, intimahypertrofia, esetleges későbbi szűkület az

anastomosis vonalában) ne
legyen kedvezőtlenebb, mint
a hagyományos érvarratnál.
A sok vizsgálat alapján úgy
tűnik, a ragasztó anyagok
ilyetén hatása kedvezőt -
lenebb, mint a bevált érvarró
anyagoké, de vannak ellen-
kező tapasztalatok is (133,
140). Külön tényezők a
 ragasztó degradációja, ill.
eltakarítása idején létrejövő
hisztológiai folyamatok, s
mindennek lezajlási ideje.
Kevés vizsgáló állítja, hogy
e tekintetben a ragasztók
 hatása kedvezőbb lenne.

Ha figyelembe vesszük,
hogy az eljárás több, mint 
50 éve ismert, és még
 mindig ott tartunk, hogy a
kísérletes vizsgálatok száma
többszöröse a klinikai alkal-
mazásról szóló közléseknek,
úgy gondoljuk, ez a módszer
még mindig nem kiforrott.
Ugyanakkor a mikrovasz -
kuláris nagyságrendben
elért sikeres klinikai ered-
mények (133) arra intenek, 
az  eljárás nem egyértelműen
 elvetendő. Úgy véljük, az eddig
 ismerteknél jobb ragasztóanyagok
felfedezése hatékony eljárássá
 tehetné a ragasztásos éregyesítést.

Mint a legtöbb alternatív
 éregyesítésnél, az érragasztással
kapcsolatban is kevés a hosszú
idejű megfigyelés. Ezek
 hiányában az eljárás ma 
még nem tekinthető elfogadott,
rutin módszernek. 
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76. ábra. Polietilén csővel,
ill. ballonkatéterrel adaptált érvégek ragasztása

77. ábra. Polaxannal megtöltött érvégek
sematikus bemutatása

78. ábra. Érragasztás
 ballonkatéterek segítségével

79. ábra. Gyurkó
 ragasztással készített in-

vaginációs éranastomosisainak
vázlatos rajza

80.ábra. Thedore
Harold Maiman



7. Éregyesítés lézeres
összeolvasztással: Az első
lézert az amerikai Theodore

Harold Maiman (80.
ábra) fejlesztette ki
1960-ban. A lézeres
 összeolvasztás az egyik
legfiatalabb  éregyesítési
módszer. E helyen
 csupán a  legfontosabb
kérdéseket próbáljuk
 ismertetni, s ezeket is
 nagyon leegyszerűsített
formában. 

Az első közlés a lé-
zeres éranastomózisról
Jain és Gorisch-tól
származik 1979-ből
(141). Ők 50 patkány 1
mm-nél kisebb át -
mérőjű erein ejtett arte-
riotomiát és venotomiát
zártak el  Neodymium
YAG  lézerrel 95%-os
át járhatósággal. A műtét
operációs mikroszkóp
segítségével készült
(81. ábra).

Az idők folyamán többféle lézert alkalmaztak éregyesí-
tésre. Elsőként a Neodymium YAG-ot, majd a CO2 -ot, 

a KTP-t, a Holmiumot. ill. az argont, a diodát, az excimert
és egyéb lézerfajtákat (142, 143). A különböző erek lézeres
összeolvasztásához más-más lézertípus a legjobb. Ugyanez
vonatkozik a fény hullámhosszára, a megvilágítás idejére,
stb. Manapság a diódalézer a legnépszerűbb. Mindezek
részletesebb tárgyalásától eltekintünk.

A lézeres éregyesítés lényege az érfal fehérjéinek,
 leginkább a kollagén szövetelemek fotótermikus össze -
olvasztása, tehát az, hogy a sugár hőenergiájának  hatására
az érfal szerkezete, főként kollagén állománya destruálódik,
megolvad, az érvégek összeolvadnak, s ezáltal jön létre az
éregyesítés. A kollagén rendszerben új  keresztkötések
 keletkeznek. 

A műveletet általában úgy végzik (142, 143, 144), 
hogy a leszorított ércsonkokból kimossák a vért, majd két
irányöltés behelyezése után azokat meghúzva az érvégeket,
pontosabban az érszéleket közelítik egymáshoz, majd
 lézeres fénypontokkal először az elülső, utána a hátsó falat
kezelik (82. ábra). Az összeolvasztás után a véráramot
 újraindítják. 

Ilymódon jól készíthetők akár mikrovaszkuláris
 varratok is (83-85. ábra) (142). Az egyesítés után rögtön
megindul az elpusztult szövetrészek eltakarítása és a szöveti
regeneráció. A szövettani folyamatok néhány hétig tartanak.
Az összeolvasztott érvégeket kötőszöveti kollagén heg köti
össze, majd a felszín ismét endothelizálódik (142, 144). 
A lézeres éregyesítés eredményét további ábrákon mutatjuk
be (86., 87. ábra). Sokszor azonban nem ilyen szép a kép,
mint a, 87. ábrán. Előfordul, hogy hónapok múlva is látható
még az összeolvasztás helye, amely nem épült át olyan jól
(88. ábra).

A lézeres éregyesítést főként kisállatokon, patkányokon
vagy más kísérleti állatokon végezték, akár 1 mm-nél
 kisebb átmérőjű erektől kezdve, az un. nagyartériákig és
 vénákig. A malacokon végzett sikeres kísérletekkel
 kimutatták, hogy a lézeres anasztomózis nem gátolja az ér
növekedését.

A lézersugár hatására az elhalt és összeolvadt szövetek
kezdeti szakítási szilárdsága gyengébb, mint az érvarraté,
ezért aneurysma képződésre hajlamosabb. Máskor 
intima hypertrophia alakul ki az összeolvasztás helyén 
(89. ábra).
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81. ábra. Lézerrel
 egybeépített operációs

mikroszkóp

82. ábra. A lézeres összeolvasztás elvi vázlata
83. ábra. End-to-end lézeres microvascu-
laris anastomosis egy órával a műtét után

84. ábra. End-to-end lézeres
 microvascularis anastomosis szövet-

tani képe egy órával a műtét után

85. ábra Lézeres 
oldalegyesítés képe

86. ábra. Lézeres egyesítés szövettani képe egy nappal
(bal oldali) és egy héttel (jobb oldali) a beavatkozás után



Az eljárás előnyei:
A lézeres anastomosisnak
főként a mikrovaszku -
láris éregyesítésnél van
előnye, eleve kisebb
 átmérőjű ereket lehet így
egyesíteni. A 0,5 mm-es

vagy annál kisebb átmérőjű ereket kézzel ugyanis nem igen
lehet megvarrni, de lézerrel összeolvasztani igen. 

Alkalmazása azért is előnyös, mivel elsajátítása egysze-
rűbb, mint a hagyományos érvarraté. További előnye, hogy
sokkal gyorsabb, a leszorítási idő rövidebb. Nincs nagy
 idegentest reakció. A thrombocyta lerakódás a műtét után
kisebb mértékű, mint a hagyományos kézi varratnál. 

A módszer hátrányai: Mint ahogy már fentebb volt róla
szó, az egyesítési vonal a postoperatív időszak első heteiben
gyengébb, mint a hagyományos varraté, ezért az aneurysma
képződési hajlam nagyobb. Ide tartozik, a már szintén
 említett, intima-proliferatio is. További hátránya, 
hogy drága, továbbá végzésének körülményei elég
 komplikáltak.

Az aneurysma veszélyének megelőzésére tett erő -
feszítések: megerősíti az összeolvasztás szilárdságát az 

u.n. „scaffold” és „solder” alkalmazása. (145-149). 
A scaffold tulajdon képpen támasztóanyag, amely hőre olva -
dékony, különböző  biopolimerekből, pl. polycaprolacton-
ból, vagy polylacto-glycolsavból készülhet. Ezek
mikroszkóposan rácsos,  porózus szerkezetű anyagok (90.
ábra).

A solder pedig biológiai forrasztóanyag. Először vért
használtak soldernek. Készülhet emberi, vagy különböző
állati albuminból, fibrinből, tojásfehérjéből, de egyéb
 anyagokból is. Ezek folyékony, vagy félig szilárd halmaz-
állapotúak. Keverhetnek hozzájuk különböző, az adott
 lézerfénysugár hullámhosszának megfelelő festékoldatot is,
pl. metilénkéket, vagy indocianin zöldet. A soldert külön is
alkalmazták, de inkább a scaffoldot a solderbe áztatva vitték
fel a két ércsonk találkozási helyére ((91. ábra). A lézer -
sugár hatására ezek is felolvadnak, összeolvadnak,
 kapcsolatba lépnek az ér szöveteivel, s a képződött
 koagulumot megerősítik (90., 91. ábra). Ilyenkor a kívülről
megerősített érvégek esetén néha el is hagyták az
 irányöltéseket (150).

Az aneurysma képződés megelőzésében nagyon fontos
az érvégek pontos adaptációja. Ebben a szövetbarát, nem
felszívódó anyagból készült irányöltéseknek van elsődleges

szerepük. Ezt szolgálja még pl. a speciális,
kompressziós klammerek alkalmazása is (151).
(93. ábra). Nakadate (152) szerint ugyanis,
 amikor az ér egyik oldalán lézer összeolvasztást
végeznek, az zsugorodással jár, s a másik, 
még nem kezelt oldalon széthúzódnak az
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87. ábra. Háromhetes kép 
az érvégeket összekötő
 kollagén kötőszövettel 

és  endothelisatioval

88. ábra. Összehasonlító szövettani kép két  
és félhónapos lézeres (bal) 

és hasonló idővel  korábban készült 
kézi varratról (jobb)

89. ábra. Intimahypertrophia 
az összeolvasztás helyén  

(nyilakkal jelölve)

90. ábra. Polycaprolacton
 scaffold porózus szerkezete

91. ábra. Vázlatos ábra az u.n. solder 
és scaffold alkalmazásáról

92. ábra. Solderes megerősítés. 
(S-megolvadt solder, T-tissue-az érfal szövete) 93. ábra. Kompressziós klammerpár

94. ábra. Disztrahált és közelített klammerek



 érvégek. Ezt lehet korrigálni
a speciális klammerpárral
(93., 94. ábra).

Javítják az adaptációt a
különböző intraluminalis
egyeztetető eljárások. Ilyen,
mint már az érragasztásnál
is említettük, az ércsonk
 oldalán bevezetett, fel -
fújható ballonkatéter, vagy
szilikonrúd, amelyeket a
 lézerkezelés után eltávo -
lítanak. Hasonlóképen ered-
ményesek voltak pl.
albuminból, de különböző
ártalmatlan műanyagokból
pl. polaxamerből készült,
nedvességre, vagy hőválto-
zásra megszilárduló, majd
fel oldódó vezetőrudak is
(95. ábra), amelyekre fel-
húzták az érvégeket.

A lézeses éranastomosist
emberen is alkalmazták, de
a lézeres klinikai éregyesítés
még manapság is elég ritka.
Leclère és munkatársai,
2011-ben publikált, 30 éves
 irodalmi gyűjtőstatisztiká-
jukban, amelyben 354 köz-
lést vizsgáltak meg,

mindössze öt ilyen szerzői csoportot  találtak (153): 
- az első közlés a lézeres ér anastomosis leírójától,

Jain-től származik 1984-ből, aki öt extra-intracranialis,
 microvascularis bypass műtétet végzett tartós quantitatív
 sikerrel (154).

- a második White és munkatársai voltak Cimino-
shunt műtéttel 45 éves  nőbetegen, 1985-ben (96. ábra)
(155). Összesen tíz ilyen beavatkozást végeztek. 

- harmadikként Okada és mtsai (156, 157) 1987-ben
15 sapheno-coronaria bypasst készítettek (97. ábra).

- a perfériás ereken is 35 anastomosist végeztek
 sikerrel, komplikáció nélkül 1987-ben (98. ábra). 

- a negyedik közlés Mordon és munkatársaitól való
2001-ből, ez 12 ujjreplantációról szól (158) (99. ábra).

- az ötödiket Leclère munkacsoportja 2011-ben
szintén replantacióról közölte (153). 

A lézeres ére-
gyesítés egy sok
tekintetben bíz-
tató, több évtize-
des kísérleti
munka, amelyik
az eddigi jó ered-
mények ellenére még nem
tartozik az érsebészet rutin
fegyvertárába. Magyar vo-
natkozású munkáról nem
tudunk.
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