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Háziorvostan szinten tartó tanfolyam



Magyarországon 2,5-szerese a boka feletti amputációk 

száma az Europai Uniós átlaggal összehasonlítva

Mi a magas amputációs szám oka?

Több ok is van:

- nincs/kevés a betegoktatás  (edukáció)

- a cukorbeteg, idős, dohányzó betegek sem  tudják, hogy a kiemelt rizikójú csoportba 

tartoznak, ezért többnyire későn fordulnak az  orvoshoz

- a háziorvostól a beteg lassan kerül a megfelelő ellátó helyre – betegutak nem biztosítottak

- a kezdeti tünetektől számítva néhány nap alatt az életet is veszélyeztető fertőzés alakulhat ki 

- a szakszerű sebkezelés nem megoldott Magyarországon

- sok a téves kezelési módszer

Kinek a hibájából?

- van mulasztása a betegnek

- az alapellátásnak és 

- a szakellátásnak is



• tájékoztatást adni a krónikus (nem gyógyuló) sebek 

kialakulásának okáról

• tájékoztatást adni a sebkezelés irányelvéről

• miért akadályozzák a sebgyógyulást a kezelési tévhitek

• krónikus sebek szövődményei és ellátásuk, betegutak

• felhívni a figyelmet az oktatás és továbbképzés  

jelentőségére

Az előadás célja



A sebgyógyulás egy dinamikus folyamat és 4 fázisban

történik, amelyek átfedik egymást

Haemostasis Gyulladás Sejtosztódás      Hegszövet

Az akut  gyulladás a sebgyógyulás beindításában nélkülözhetetlen.

A gyulladás a szervezet válasza a szövetelhalásra: a gyulladás a 

szervezet védekezésének –immun válaszának a része. A gyulladás fázisa 

felelős az elhalt szövetek és baktériumok eltávolításáért, az elpusztult  

strukturák újratermelődésének  beindításáért 



A hámsérülés és a szöveti sérülés, a seb gyul-

ladást vált ki, a gyulladás folyamatai egymásra 

épülnek, amelyek odavonzzák a falósejte-

ket a keringésből: hogy elpusztítsák az

elhalt szöveteket, 

baktériumokat 

users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/Biology pages/inflammation2013

citokinek

citokinek



Fiziologiás sebgyógyulás – kb. 3-6 héten belül

Akut  gyulladás: fehérvérsejtek vándorolnak a seb (szövethiány)

területére,  hogy az elhalt szöveteket és a baktériumokat 

eltávolítsák, olyan fehérjéket termelnek  (gyulladásos faktorok),

amelyek mozgósítják azokat a fehérvérsejteket, amelyek az elhalt

szöveteket és baktériumokat elpusztítják

Amikor ez megtörtént, akkor a gyulladásos sejtek vándorlása 

megszűnik, a gyulladást fenntartó faktorok produkciója

megszűnik, a gyulladás gátlása következik be, és olyan 

sejtek jelennek meg, amelyek a szövetek újraképződését 

segítik elő, növekedési faktorokat termelnek → sebgyógyulás



Krónikus gyulladás: az elhalt szövetek,baktériumok eltávolítása nem 

történt meg, jelen vannak az elhalt szövetek, és folyamatosan fennáll a 

bakteriális fertőzés is. A gyulladás sejtjei folyamatosan vándorolnak a 

seb területére, hogy elpusztítsák az elhalt szöveteket és baktériumokat. 

Ez a magyarázata, hogy a  gyulladás folyamatosan fennmarad,

gyulladásos faktorok  túlprodukciója jön létre, a sejtek működése 

„kicsúszik” a szervezet ellenőrzése alól:  

a gyulladásos folyamatok dysregulációja (ellenőrizetlenség)  következik 

be, a gyulladás krónikussá válik. A gyulladásos faktorok (citokin”vihar”)  

az egész szervezetet fenyegetik → a fertőzés szisztémássá válik  → 

szepszis

A gyulladás sejtjei, olyan enzimeket termelnek, amelyek roncsolják a szöveteket,  a 

baktériumok elszaporodva pusztítják a szöveteket → állapotromlás van → nincs 

sebgyógyulás→ szövődmények alakulnak ki

Krónikus sebgyógyulás (9 héten túl) kialakulásának az oka



A gyulladás elhúzódásának  az oka, hogy külső és belső okok 

fenntartják a gyulladást (a gyulladásos faktorok termelődését)

Ezek a fő okok:

• elhalt sejtek - nekrotikus szövetek

• a szervezet saját belső, kóros folyamatai  un. intrinsic faktorok: 

különböző betegségek pl. daganat, cukorbetegség, veseelégtelenség,

májbetegség, haematologiai betegségek, autoimmun folyamatok, 

perifériás keringési zavar, stb., amelyek  negatívan befolyásolják a 

szervezet immunfolyamatait, ezáltal akadályozzák a sebgyógyulást

• külső un.extrinsic faktorok – leggyakoribb a fertőzés, amelyre a 

lehetőséget részben a sebgyógyulás kezdeti fázisában  kialakult 

fertőzésre adott elégtelen védekezési válasz (immunválasz) adja, 

majd a külső ismétlődő fertőzések

A krónikus (nem gyógyuló) sebek kialakulásának oka 



P1150233/12.02.

P1150383/12.12.

10 nap után

Krónikus gyulladás                  Krónikus gyulladás megszűnt
fertőzött seb,gennyes sebalap,                       granulácós, újonnan képződött sebalap,

éles sebszél                                                      meneteles sebszél

Krónikus gyulladás,elhalt szövetek,

gennyes felrakódás, éles sebszél, 

odor, nincs szöveti újraképződés,

nincs sebgyógyulás

A szakszerű kezelés célja: 

biztosítani a normál sebgyógyulás 

feltételeit: a krónikus gyulladás 

megszüntetése, az elhalt szövetek, 

a gennyes lepedék eltávolítása, a 

fertőzés megakadályozása: utána 

megindul a sebgyógyulás



A NEM GYÓGYULÓ SEBEK KORSZERŰ KEZELÉSÉNEK ELEMEI- Irányelv
1.   a diagnózis megállapítása (A)                    (A-B-C-D = evidencia,bizonyítás)

2.   seb stádium megállapítása (nekrotikus, fertőzött, granulálódó, hámosodó) (A) 

3.   nekrektomia – elhalt szövetek eltávolítása (A) 

4.   infekció ellátása, bakteriologiai leoltás (ha szükséges), antibiotikum választás

(ha szükséges) – antibakteriális kezelés (A)

5.   váladék kontroll, a sebkörnyék ellátása (B)

6.   infekció kontroll (A)

7.   fájdalom kontroll (D)

8.   a helyi kezelés módjának meghatározása, sebfedők, kötszerek, nedvszívók, nedves 

sebkezelés lehetősége

9.   ödémamentesítés, kompressziós pólya alkalmazása (A)

10. gyógytorna

11. sebészeti eljárások

12. érsebészeti eljárások

13. egyéb kezelési módszerek (D)

14. gyógyszeres kezelés

15. megfelelő lábbeli/cipő

16. kisérő betegségek kezelése 

17. tápláltsági állapot felmérése

18. gondozás, a beteg és a hozzátartozók tájékoztatása



2.A seb stádium megállapítása (A ) 

- nekrotikus

- fertőzött, váladékozó

- granulálódó

- hámosodó

- nekrotikus

fertőzött, 

váladékozó

- granulálódó
hámosodó

Azért fontos, mert ez határozza 

meg a kezelés módját! és a 

sebkezelők típusát



Nekrektomia - mechanikus tisztítás            Nekrotikus szövet beírdalása

Az elhalt szövetek eltávolítása →

gyulladás megszüntetése

3.Nekrektomia – az elhalt szövetek eltávolítása (A) 

Az elhalt szövetek fenntartják a krónikus gyulladást- nincs sebgyógyulás

↓

a fertőtlenítő ecsetelők bejutnak a lepedék

alá, csökken a baktériumok száma



1030408-411/2008

1010209

1010183

1000416

5. Váladék kontroll, bőrtünetek a sebkörnyéken, ellátás (B)

• maceráció

• irritativ dermatitis

• kontakt  ekcéma

• fertőzés, cellulitis

• lymphangitis

• papillomatosis

• dermatosclerosis, heg

• atrophie blanche

• nyiroködéma



A mikrobiom szerepe – a sebkörnyék

A mikrobiom a mikrobák összessége, amelyek rajtunk, bennünk élnek, 

védenek, valamint időnként ártalmassá válnak. Az emberi szervezetet 

alkotó szövetek olyan szerveződést követnek, amelyben közös 

ökoszisztémát alkotnak a szervezetünkben  élő mikrobákkal, azaz a 

mikrobiommal. 

Az ide tartozó baktériumok, vírusok, gombák részt vesznek az emberi 

szervezet integritását biztosító határok  védelmében,

és megakadályozzák azoknak a mikroorganizmusoknak

a tartós megtelepedését, amelyek betegséget okoznak.

A krónikus sebek kialakulása együtt jár a mikrobiom

ökoszisztémájának a megbomlásával a sebkörnyéken.

Kórokozó baktérium közösségek kialakulásával.

*



Sebkörnyék, váladék kontroll, maceráció- figyelem!

A sebkörnyék felázik (maceráció),gyulladás, viszketés alakul ki, a

microbiom károsodik  → a felszín fertőződik, gennyes lepedék 

keletkezik. Nincs sebgyógyulás.

A szárító paszta alkalmazása  helytelen! –

megszárad, az idős atrophiás hámon bere-

pedések keletkeznek, tapad a hámhoz, nem

lehet eltávolítani

A seb környékére higított, könnyen kenhető 

és  eltávolítható paszta  kerüljön:

Burow paszta + Burow kenőcs keveréke



Kompressziós pólyák (5db egy végtagon) + kiegészítők,

amik fokozzák a nyomást és ezáltal elősegítik a

vénás-, és nyirokpangás elvezetését

Nedvszívó sebpárna – lehetővé teszi

a kompressziós pólya alkalmazását

Idős korban ellenőrízni kell az AB indexet

szakszerűség biztosítéka: 

megfelelő számú és minőségű

pólya (pl.Pütter)+ kiegészítők -

valamint a

megfelelő technika!

9. Ödémamentesítés ( A )



2009.05-17
1050305

2009.06.03.

1050743 2009.06.23.

1060005 2009.07.28.

9. Sebkezelés és ödémamentesítés
Az ödémafolyadékkal a gyulladás sejtjei is 

eltávolíthatók a szövetekből – megszűnik a 

gyulladást fenntartó citokinek termelése

(kézi drenázs, kompressziós pólya, torna)

A sebgyógyulás csak az ödémamentesítő

kezeléssel lehet sikeres: megszűnik a 

krónikus gyulladás – növekedési fatorok 

termelődhetnek



• A sebet kötés nélkül hagyni, „ levegőztetni”

• Elmarad az elhalt szövetek mechanikus (szike,csipesz,Volkmann kanál) 

eltávolítása

• A bőséges, folyóvízzel való tisztítás mellőzése 

• Lápisz (ezüst nitrát) alkalmazása túlsarjadás esetén

• Nem hatékony vagy károsító fertőtlenítők alkalmazása

• Hintőpor alkalmazása a seben

• Kék kenőcs alkalmazása

• Cukorbeteg lábon lévő seb áztatása

• Cukorbeteg láb bőrkeményedésén/sebén salicyles tapasz alkalmazása

• Antibiotikum szakszerű alkalmazása – lokális antibiotikum tilos

• Sebfedők szakszerűtlen alkalmazása

A legelterjedtebb tévhitek a krónikus sebek kezelésében



Tévhit: előnyös,                         Tény: a kötés nélkül a                                  

ha a seb „levegőn” van               seb fertőződik

→

• A sebet kötés nélkül hagyni, „ levegőztetni”



• Elmarad az elhalt szövetek mechanikus (szike,csipesz,Volkmann kanál) 

eltávolítása

Nemcsak a sebalap, hanem a sebkörnyék tisztítása  is szükséges: a 

felrakódás alatt baktériumok telepednek meg, amelyek fenntartják  a 

krónikus gyulladást

tisztítás előtt tisztítás után



A nyirokfolyadék szivárog a hámon keresztül, fehérjedús szövetfolyadék, 

amely beszárad a bőr felszínén. Vaskos, száraz pikkelyek keletkeznek, 

alattuk baktériumok szaporodnak, amelyek fenntartják a krónikus

gyulladást. Sebek alakulnak ki *, nincs sebgyógyulás

*

Felvételi státusz -2018.05.29.

• A bő, folyóvízzel való tisztítás mellőzése

Beküldő diagnózis: lábszárseb,nyiroködéma



A felrakódások áztatás utáni mechanikus leválasztása



Kezelés: jobb alsó  végtag, a 

felrakódások mechanikus

leválasztása, szakápoló feladata

Kiindulási állapot, a seb ←             30 perc tisztítás után, láthatóvá vált a

seb ← 

← ←



Kezelési eredmény: a seb tisztítása vízzel, az elhalt anyagok eltávolítása

2018.04.09.

Kezelés: alginát, nedvszívó,                        Ödémamentesítő kezelés folyamatosan 

kompressziós pólya, torna                            Sebgyógyulás után gyógyharisnya

2018.07.10.

*

*



2017.09.26.

Diabeteses seb- nem gyógyult

- sebészeti osztályon plasztikai

fedést végeztek, 3 hónap óta 

az átültetett bőr elhalt

- a túlsarjadó seb lápisz kezelése

A sebszéleken az ezüst nitrát fekete

maradványa ←

Lápisz (ezüst nitrát) alkalmazása túlsarjadó sebek kezelésében



2017.10.03.
2017.09.26.



Milyen kezelési hibákra gondol?

1. A plasztikai műtét általában nem  javasolt a lábon lévő sebek 

kezelésére  cukorbetegeken

Nem javasolt, mert nem segíti elő a sebgyógyulást

2. A túlsarjadt sebet lápisszal kezelték

Mi a célja a lápisz (ezüst nitrát) kezelésnek?

Az ezüst pálca a túlsarjadást hivatott csökkenteni

4.A lápisz milyen hatással van a túlsarjadásra?

Fokozza a túlsarjadást, mert folyamatosan pusztítja az új szöveteket, 

és erre a szervezet a szöveti túlprodukcióval reagál



2017.10.03.                                2017.09.26.

Lápisz: fekete elszineződés,

túlburjánzó sarjszövet→

Csökken a túlburjánzó

Sarjszövet a sebszéleken ↓

↓
↓

Fokozatosan indul meg a sebszéli

hámosodás ←

Folyamatos széli 

hámosodás

2017.12.12 2018.07.31.

Alginát kötszer

Impregnált háló Gél impregnált

habkötszer
HydroTac®



Antiszeptikus ecsetelők

 alkoholok

H2O2 – hatás után le kell öblíteni

Neomagnol – hatás után le kell öblíteni

povidon jodid (Betadine)

 organikus higany vegyületek

Sol.Merbromini-mercurochrom – nem alkalmas

 fenol vegyületek:

 szódium klorid 0,9%

 szódium hidroklorit – káliumpermanganát kombináció

kálcium hipoklorit

Polyhexanide (Prontosan)

Octenisept (Octenidine oldat)

 0,1% ethacridin laktát

 ecetsav, citromsav, EDTA kombináció



• Nem hatékony vagy károsító

fertőtlenítők alkalmazása

Mercurochrom, piros színű oldat: 

nem javasolt

● elszínezi a sebet és környékét

● higany tartalmú 

● nem elég hatékony a baktérium

ölő (baktericid) hatása



Hintőpor alkalmazás, nem javasolt!

Magyarázat: a hintőpor a 

sebváladékkal „sarat képez”

Ez a baktériumokat is tartalmazó 

„keverék”rárakódik a sebalapra, 

krónikus gyulladást alakít ki,  és 

megakadályozza  sebgyógyulást

Tévhit: a hintőpor, megszünteti

a seb váladékozását

• Hintőpor alkalmazása a seben Tény: a hintőpor„sarat”

képez a sebváladékkal ↓,

megtelepednek a baktériumok  

↓



• Kék kenőcs alkalmazása embergyógyászatban tilos!

Kék kenőcs - Sumamed (antibiotikum), kamilla, zink oxid, vaselin, cickafark olaj

Az állatgyógyászati készítmény neve: Kék Lukács kenőcs

Célállatok: kutya, macska

Hatóanyagok megnevezése: 1g kenőcs- Azitromicin 0.20 mg, Mikonazol 0.20 m g

Szulfamtoxazol 20 mg- Csak állatorvosi vényre írható!

Lokális antibiotikum

tartalmú kenőcs krónikus

seben kontraindikált!
(a dozis nem meghatározható)



Téves gyakorlat:
• Cukorbeteg lábon lévő seb áztatása – fokozza a seb 

fertőződésének a veszélyét

• Cukorbeteg láb bőrkeményedésén/sebén salicyles tapasz

alkalmazása – a seb körüli hám felázását okozza

• Cukorbeteg láb bőrkeményedésén/sebén salicyles tapasz alkalmazása

→



A baktérium rezisztencia egyike a legfenyegetőbb 

veszélynek, amely világszerte az emberek 

egészségét fenyegeti (WHO)



„Minden egyes AB használat, akár indokolt  akár nem, 

befolyásolja a baktériumok  ökologiáját (szelektív nyomás)

és ez fokozza a rezisztenciát. Éppen ezért, az AB használat 

befolyással van a  környezetre és ebben alapvetően 

különbözik minden más gyógyszer csoporttól” 

Levy-Hara G.,  et al.: “Ten Commandments” for the Appropriate use of 

Antibiotics by the Practicing Physician in an Outpatient Setting. Front 

Microbiol. 2011, 2:230 Published online 2011 November 24. doi: 

10.3389/fmicb.2011.00230

Az antibiotikum használatot korlátozó legfontosabb elv

http://dx.crossref.org/10.3389/fmicb.2011.00230


Mit jelent az „antibiotic stewardship”?
Az  antimikrobás gyógyszerekkel történő kezelési elvek

Célja: az AB rezisztencia romlásának megakadályozása,

javítani a beteg életben maradási esélyeit, költségcsökkentés

Legfontosabb elemei: optimális AB választás, dózis

meghatározás, AB adás módja, AB adás ideje

Az antibiotikumok megfelelő használata azt jelenti,”költséghatékony,

abban az értelemben, hogy a használt AB maximálisan hatékony, 

ugyanakkor a minimális a toxicitás és a baktérium rezisztencia

(WHO Department of Communicable Disease Surveillance and 

Response, 2001)



“Ten Commandments” – 10 parancsolat  a megfelelő antibiotikum 

alkalmazáshoz a gyakorló orvosok számára

Antibiotikum stewardship

International Society of ChemotherapyAntimicrobialStewardship Working

Group megbízásából:
1.csak szükséges esetben használható antibiotikum (szisztémás tünetek)

2.Krónikus sebek esetében a lokális antibiotikum kezelés kontraindikált

3.figyelembe kell venni a pharmakikinetikai és a pharmacodynamikai, rövid

antibiotikum kezelési idő 

4.beteg együttműködését megnyerni

5.antibiotikum kombinációk specifikus helyzetben

6.pontos felírási előírások

7.megakadályozni az önkezelést (meglévő antibiotikum)

8.evidence based guideline követés 

9.figyelembe kell venni a mikrobiologiai laboratorium eredményeit

10. empirikus antibiotikum felírás-ismerni a helyi mikrobák érzékenységének trendjét

Levy-Hara G.,  et al.: “Ten Commandments” for the Appropriate use of Antibiotics by the

Practicing Physician in an Outpatient Setting. Front Microbiol. 2011, 2:230

Published online 2011 November 24. doi: 10.3389/fmicb.2011.00230

http://dx.crossref.org/10.3389/fmicb.2011.00230


• Sebfedők szakszerűtlen alkalmazása

Diabetes mellitus,2 éve seb a bal belboka felett, és gyulladás a váladékozó seb körül, amely 

akadályozza a sebgyógyulást. Az éles határú gyulladás  arra utal, hogy a bőrt helyi irritáció 

érte

Mi okozza a seb környéki éles határú gyulladást? 

A nedvszívót elvágták, amely alól a váladék

kicsurgott, és a hámot macerálta. Az éles

határ, megfelel a nedvszívónak



A nedvszívó párna nem vágható el, mert akkor nem képes 

összegyűjteni a sebváladékot (baktérium, hisztamin, fehérvérsejtek,stb.), amely

„kifolyik” alóla, és macerálja a hámot, bőrgyulladás alakul ki

A sebkezelőknek pontosan

ismerniük kell a sebfedők  

alkalmazásának  a módját, 

hogy szakszerűen 

végezhessék a sebkezelést



A szakszerűtlen sebkezelés  következ-

ménye a szövődmények magas száma: 

● bőr és lágyrészfertőzések

orbánc, cellulitis, gangréna, 

fasciitis necrotisans, szepszis -

amelyek, a beteg életét 

veszélyeztethetik -

● alsó végtag amputációk

magas száma       



Szövődmények II.

• Erysipelas

• Cellulitis

• Tályog

• Necrotizáló fasciitis

• Rosszindulatú daganat



Bullosus erysipelas

A krónikus bőrsebekhez társuló erysipelas

szövődményes formában jelentkezik. A fertőzés

tünetei a seb körül jelennek meg: összefüggő, 

kiterjedt élénkvörös bőrpír, hólyagok. A baktérium 

fertőzést általában a Streptococcus csoporthoz

tartozó  kórokozók okozzák, de általános a poly-

mikróbás fertőzés: a  baktérium toxinok károsítják 

az ereket, vérzés,hólyagok, szövetelhalás

Javasolt laboratoriumi vizsgálatok:  akut fázis

fehérje, a C-reaktív protein (CRP) szint emelkedés

Ellátás: szisztémás antibiotikum, amely hatásos a  

staphylococcusok és streptococcusok ellen is. Az 

empirikus antibiotikum hatástalansága esetén, a 

baktérium tenyésztés alapján megállapított 

antibiotikum érzékenységnek megfelelő 

gyógyszerre kell áttérni



Cellulitis
A cellulitis akut bakteriális fertőzés a kötőszövet mélyebb rétegeiben.

Leggyakrabban krónikus seb fennállása, és nem szakszerűen kezelt krónikus 

bőrfertőzés előzi meg. A kóroki baktériumok leggyakrabban  a Gram pozitiv baktérium 

Fajok- Streptococcus G csoport, Staphylococcus aureus, és a Gram negativ baktériumok

- Echerichia coli, Pseudomonas aeruginosa

Az érintett terület az akut gyulladás jeleit mutatja: élénkvörös, meleg, tömött tapintatú, 

ödémás, fájdalmas. A dermiszben lévő fehérvérsejt gyülemek mikroabscesszusokat

képeznek, amelyek sipoly képződéssel törnek a felszínre.

A bőrfelszínen néhány milliméteres sipolynyílások vannak, amelyek, gennyet ürítenek 

Vizsgálatok: MR vizsgálat kimutatja a

bőrrétegek megvastagodását, a bőralatti

szövetek lépesméz rajzolatát és a

zsírsejtek szeptumainak conglomerációját
*

*



Cellulitis

Ellátás: A  cellulitis egyike azoknak a bőrbetegségeknek/

lágyrészfertőzéseknek,  amelyek sürgősségi ellátást 

igényelnek,  ezért fontos a  pontos diagnózis,  mikrobiologiai

vizsgálat,  általános állapot meghatározása

Kórházi kezelés:  szisztémás antibiotikum,  anticoaguláció, 

mikroabscesszusok feltárása, sebkezelés, a szisztémás 

kisérőtünetek (láz, fájdalom, kardiális dekompenzáció, 

anyagcserebetegségek, elégtelen veseműködés, stb.) ellátása

Keller EC.,Tomeczki KJ.,Alraies MC.:Distinguiishing cellulitis from its mimics.Cleveland

Clinic Journal of Medicine, 2012,79:547-552 



Tályog (abscesszus)

Krónikus, nem gyógyuló sebhez társulva,  leggyakrabban elégtelenül kezelt  

erysipelas,  vagy rizikó faktorok fennállása esetén (diabetes mellitus, nyiroködéma, 

alkoholizmus) esetén keletkezik tályog

A  dermisz mélyebb rétegeiben kialakult gyulladás hosszabb idejű fennálásakor

körülírt fehérvérsejt gyülemek képződnek, tályog keletkezhet. A tályog kialakulása 

elsősorban akkor figyelhető meg, ha az antibiotikum kezelés nem a korai tünetek 

észlelésekor kezdődik, vagy nem a megfelelő szisztémás  antibiotikum kerül 

kiválasztásra

Tályog kialakulását, a fehévérsejtekkel teli szöveti űr felpuhulását, az un. ballonáló

tapintás  érzése jelzi. A szisztémás antibiotikum hatástalansága ugyancsak áruló jel. A 

hám akut  gyulladás jeleit mutatja: élénkvörös, ödémás, fájdalmas, feszülő, fényes.

A tályog spontán is menyílhat, gennyet ürítő  sipolynyílások alakulnak ki.

A beteg általános állapota is lehet kritikus 



P1110077

P1110074

P110125

Ellátás: A tályogűrbe nem jut be a szisztémásan 

adott antibiotikum.

A tályog sebészi megnyítása, baktérium tenyésztés,

antibiotikum érzékenység meghatározása, 

a tályogűr drenálása

Betadine oldalos átöblítés szükséges

Tályog (abscesszus)

Krónikus, nem gyógyuló seb

Erysipelas kialakulása, 

elhúzódó gyógyulás



Necrotizáló fasciitis (NF)

Az életet is veszélyeztető bőr-, és lágyrész-

fertőzés, amely a subcután szöveteket, a 

fasciát is érinti

Rizikó faktorok: immundeficiencia, diabetes

mellitus, nyiroködéma, alkoholizmus, stb.

Polymicrobás infekció Pseudomonas aeruginosa (19,5%), Enterococcus spp., Escherichia coli 

(14%), Klebsiella pneumoniae (14,5%), methicillin resistant Staphylococcus aureus MRSA (4%).

Családorvos feladata: a klinikai tünetek felismerése!

Ellátás: A mortalitás 40-80%. A klinikai tünetek korai felismerése, 24 óra 

alatt intenzív osztályon való ellátás: fasciektomia, szisztémás 

antibiotikum, általános tünetek ellátása intenzív osztályon csökkenti a  

végtag amputáció vagy a halálos kimenetel lehetőségét



Klinikai tünetek!

- gyulladás                                           - fekélyek

- hólyagok                                            - fájdalom

- fekete elszineződés - ödéma

(fascia kisere thrombosisa, necrosis)                 - nyirokfolyás

- odor

Necrotizáló fasciitis(NF)  klinikai diagnózis



Necrotizáló fasciitis (NF)- a legsúlyosabb szövődmény

Rendkívül gyorsan progrediáló lágyrész 

necrosis, vegyes baktérium fertőzés

A gyulladásban résztvevő sejtek

nagy mennyiségő IL-6-8 termelésével

gyorsan zajló folyamatokat indítanak be,

ami a leukocyták  lytikus anyagainak a

kiszabadulását és szövetpusztulást

eredményeznek

Tennivaló: azonnal sebészeti osztály, 

nekrektomia

Beküldő: Bullosus erysipelas 2.nap

5.nap!



• Multidiszciplináris kezelés és ellátás

Azonnali diagnózis: hólyag,fekete

elszineződés, fájdalom, bűzös folyás

a sebből

Azonnali  radikális sebészi kezelés

intenzív ellátás

Multidisciplináris ellátás (bőrgyógyász,

infektologus, sebész, plasztikai sebész

intenzív ellátás)

Necrotizáló fasciitis



Rosszindulatú daganat

Évekig fennálló, nem gyógyuló seb malignus átalakulásának klinikai tünete: 

- szakszerű sebkezelés ellenére növekvő szövethiány

- a jobb alsó végtag alsó és középső harmadában, a medialis és a feszítő felszínre is 

ráterjedő seb van, melynek alapja vérbő, a felszínről kiemelkedő túlsarjadást mutat.

- feltűnő a fekély proximális területén, hogy a porckemény tapintatú  szövet (nyíl 

mutatja) tumorszerűen burjánzik, opálos színű, hártyaszerű hámréteg fed, amely

→
*

nem tapad le a kötőszöveti alapon, 

hámosodás nem alakul ki. 

Nyiroködéma tünetei,cipószerű 

lábfej, a megvastagodott ujjak

tövében csecsemőráncok * 

Tennivaló: szövettani vizsgálat



Szövettan (sebszél): Elszarusodó laphámrák

A hám megvastagodott, str.spinosum sejtjei 

atypusosak,  egyenetlen nagyságúak,számos 

mitotikus figura látható látóterenként  

*

*

*

←

HE, 250x HE, 200x

A dermo-epidermalis határ területén az atypusos

hámsejtek inváziója látható.A dermisbe betörő 

dagantsejteket gyulladásos védőzóna veszi körül ←

Ellátás:A tumor kiterjedésétől függően kell a kezelést meghatározni. Nagy kiterjedésű 

daganat esetében a végtag amputációja javasolt. Távoli, belső szervi áttét esetén

komplex onkologiai kezelés szükséges



Nem csak azért vagyunk felelősek, amit megteszünk, 

hanem azért is, amit nem teszünk meg 

(Moliére 1622- 1673)
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