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AZ ALSAZ ALSÓ VÉGTAG VÉNÁS Ó VÉGTAG VÉNÁS 
KERINGÉSI ELÉGTELENSÉGEKERINGÉSI ELÉGTELENSÉGE

JÁRVÁNYTANI ÉS SZOCIOÖKONÓMIAI ADATOKJÁRVÁNYTANI ÉS SZOCIOÖKONÓMIAI ADATOK

A lakosság 6o%A lakosság 6o%--át érintiát érinti
A A lakosslakosság ág 22--33%%--nál fordul elő krónikus lábszársebnál fordul elő krónikus lábszárseb
A krónikus lábszársebek 75%A krónikus lábszársebek 75%--a vénás keringési a vénás keringési 
elégtelenség következményeelégtelenség következménye
A szakszerűtlen kezelés rontja a beteg állapotát és a A szakszerűtlen kezelés rontja a beteg állapotát és a 
fellépő szövődmények életveszélyesek is lehetnekfellépő szövődmények életveszélyesek is lehetnek
A A kezelkezelés költséges, de a szakszerűtlen kezelés még és költséges, de a szakszerűtlen kezelés még 
költségesebb.költségesebb.
A lábszárfekélyes beteg életminősége romlik, szociális A lábszárfekélyes beteg életminősége romlik, szociális 
és szocializációs problémák lépnek felés szocializációs problémák lépnek fel
KötszerfüggőségKötszerfüggőség



AZ ALSÓ VÉGTAG VÉNÁS AZ ALSÓ VÉGTAG VÉNÁS 
KERINGÉSI ELÉGTELENSÉGEKERINGÉSI ELÉGTELENSÉGE
Elhúzódó, sokszor több hónapos kezelést Elhúzódó, sokszor több hónapos kezelést 
igényeligényel
A kórházi kezelés háttérbe szorultA kórházi kezelés háttérbe szorult
Az ambuláns és otthoni kezelés, ápolás Az ambuláns és otthoni kezelés, ápolás 
jelentősége nőttjelentősége nőtt
Hargita megyében a Hargita megyében a CaritasCaritas háziápolásiháziápolási hálózat hálózat 
szerepe jelentősszerepe jelentős
Megfelelő kötszerek alkalmazásaMegfelelő kötszerek alkalmazása



A krónikus vénás elégtelenség kialakulásaA krónikus vénás elégtelenség kialakulása

Dekompenzált 
primér varikozitás

Poszttrombótikus
szindróma

Egyéb vénás 
elvezetési 
zavarok

• Krossza és perforáns
véna elégtelenség, 
kezdetben ép 
mélyvénás rendszer

• Mélyvénás trombózis 
következményei, 
vénafal és billentyű 
károsodása, 
nyirokelfolyási zavar

• Izom- izületi pumpa 
elégtelenség (ortopédiai, 
neurológiai stb. 
kórképek)

• Kompressziók, arterio-
venozus fisztula, 
angiodiszplázia



Fiziopatológiai jellemzők:

billentyűelégtelenség, billentyűelégtelenség, refluxreflux

ambulatórikusambulatórikus perifériás perifériás hypervolémiahypervolémia

ambulatórikusambulatórikus vénás és kapilláris vénás és kapilláris hypertóniahypertónia

kapilláris tágulatok, deformitások, számbeli csökkenéskapilláris tágulatok, deformitások, számbeli csökkenés

extravasációextravasáció (főleg fehérje)(főleg fehérje)

nem oldódó nem oldódó perikapillárisperikapilláris “fibrinmandzsetták” (“fibrinmandzsetták” (fibrinolízisfibrinolízis zavara)zavara)

oxigénoxigén--diffúzió számára diffúzió számára barrierbarrier

lokális lokális hypoxiahypoxia, sejtpusztulás, fekély, sejtpusztulás, fekély













AZ ALSÓ VÉGTAG KRÓNIKUS VÉNÁS AZ ALSÓ VÉGTAG KRÓNIKUS VÉNÁS 
ELÉGTELENSÉGEELÉGTELENSÉGE

Osztályozás:
A A WIDMERWIDMER --felosztás: felosztás: 
1.1.stádiumstádium:: CoronaCorona phlebectaticaphlebectatica paraplantarisparaplantaris, , phlebödémaphlebödéma;;

2.2.stádiumstádium:: 1.+ járulékos 1.+ járulékos trófikustrófikus zavarok (pl. zavarok (pl. 
dermatoliposclerosisdermatoliposclerosis, , pigmentelváltozásokpigmentelváltozások, fehératrófia) , fehératrófia) --
az az ulcusulcus cruriscruris kivételévelkivételével

3.3.stádiumstádium:: 1+2+ 1+2+ UlcusUlcus cruriscruris venosumvenosum ((3a:3a: meggyógyult, meggyógyult, 3b:3b:
floridflorid).).



CEAPCEAP -- osztályozásosztályozás

C0C0 -- a beteg a végtagot súlyosnak érzia beteg a végtagot súlyosnak érzi
C1C1 –– látható visszértágulatoklátható visszértágulatok
C2C2 –– szembetűnő kanyarulatos visszértágulatokszembetűnő kanyarulatos visszértágulatok
C3C3 -- + + ödémaödéma
C4C4 -- + + trofikustrofikus bőrelváltozásokbőrelváltozások
C5C5 –– behámosodott lábszárfekélybehámosodott lábszárfekély
C6C6 –– nyílt lábszárfekélynyílt lábszárfekély



C1 C2



   

   

 

 

C3 C4



C5 C6



Krónikus vénás elégtelenség Krónikus vénás elégtelenség 

Kezelés:Kezelés:
Célja:Célja:

-- a szubjektív tünetek csökkentése vagy megszüntetése;a szubjektív tünetek csökkentése vagy megszüntetése;
-- az ödéma és a az ödéma és a trofikustrofikus zavarok csökkentése vagy zavarok csökkentése vagy 

megszüntetése;megszüntetése;
-- a krónikus vénás elégtelenség stádiuma  a krónikus vénás elégtelenség stádiuma  

rosszabbodásának  megakadályozása.  rosszabbodásának  megakadályozása.  



Kezelési eljárásokKezelési eljárások

Orvosi kompressziós kezelésOrvosi kompressziós kezelés::
magas munkanyomásmagas munkanyomás
alacsony nyugalmi nyomásalacsony nyugalmi nyomás
az izomaz izom-- és ízületi pompa aktiválásaés ízületi pompa aktiválása
nyomópárnanyomópárna
rugalmas pólyarugalmas pólya
kompressziós harisnyakompressziós harisnya (típus, méret, kompresszió foka)(típus, méret, kompresszió foka)
EllenjavalEllenjavalllt t arteriopátiákbanarteriopátiákban és perifériás és perifériás neuropátiábanneuropátiában







Kezelési eljárásokKezelési eljárások

–– Fizikai kezelés:Fizikai kezelés:

intenzíven ellenőrzött menésgyakorlat,intenzíven ellenőrzött menésgyakorlat,
mobilizációs gyógytornamobilizációs gyógytorna-- figyelemmel kísérve az figyelemmel kísérve az 
ugróizület mozgathatóságát, ugróizület mozgathatóságát, 
kézi kézi nyirokkeringésserkentésnyirokkeringésserkentés ((limfmasszázslimfmasszázs), ), 
gépi váltakoztatott nyomás.gépi váltakoztatott nyomás.



Kezelési eljárásokKezelési eljárások
Műtéti kezelés: Műtéti kezelés: 

Az Az epifascialisepifascialis vénarendszervénarendszer elégtelen szakaszának és a mély elégtelen szakaszának és a mély 
vénásrendszer összeköttetéseinek különböző vénásrendszer összeköttetéseinek különböző rezekciósrezekciós és és 
szétkapcsolási módszerekkelszétkapcsolási módszerekkel való sebészi ellátása. való sebészi ellátása. 

A meglévő következményes A meglévő következményes trofikustrofikus zavarok kezelésében a zavarok kezelésében a 
fasciasebészetfasciasebészet a lábszárfekélyben alkalmazott helyi sebészi a lábszárfekélyben alkalmazott helyi sebészi 
intézkedések mellett egyre nagyobb szerepet tölt be. intézkedések mellett egyre nagyobb szerepet tölt be. 

Ez a Ez a postthromboticuspostthromboticus szindróma kezelésénél is szóba jön.szindróma kezelésénél is szóba jön.

Célzott esetekben Célzott esetekben billentyűrekonstrukcióra, billentyűrekonstrukcióra, 
billentyűplasztikára, transzpozíciós műtétrebillentyűplasztikára, transzpozíciós műtétre is sor kerülhet.  is sor kerülhet.  



Kezelési eljárások Kezelési eljárások 

Műtéti kezelésMűtéti kezelés

FekélysebészetFekélysebészet

A fekély A fekély sebészi tisztításasebészi tisztítása helyi érzéstelenítésben esetleg helyi érzéstelenítésben esetleg 
összekapcsolva plasztikai fedéssel összekapcsolva plasztikai fedéssel hálóháló--grafttalgrafttal, , ReverdinReverdin
plasztikával vagy szabad lebennyel.plasztikával vagy szabad lebennyel.

A plasztikai fedés előtt az okozó elégtelen vénaszakaszt A plasztikai fedés előtt az okozó elégtelen vénaszakaszt 
szanálni, a klinikailag megjelenő fertőzést pedig kezelni szanálni, a klinikailag megjelenő fertőzést pedig kezelni 
kellkell..



Kezelési eljárásokKezelési eljárások

SzkleroterápiaSzkleroterápia::
az az epifascialisepifascialis vénák, oldalelágazások, rátekintő vénák, oldalelágazások, rátekintő 
vénák tömítése vénák tömítése AethoxysclerollalAethoxysclerollal. . 





Kezelési eljárásokKezelési eljárások
Szisztémás gyógyszeres kezelés: Szisztémás gyógyszeres kezelés: 

Általános tüneti gyógyszeres kezelés:Általános tüneti gyógyszeres kezelés: (pl. (pl. gyulladáscsökkentőkgyulladáscsökkentők
gyulladásos gyulladásos dermatoliposclerosisbandermatoliposclerosisban,, reológikumokreológikumok krónikus krónikus 
vénás elégtelenség előrehaladott stádiumaiban, esetenként vénás elégtelenség előrehaladott stádiumaiban, esetenként 
diuretikumokdiuretikumok, , antibiotikumokantibiotikumok))

Járulékos általános gyógyszeres kezelés: Járulékos általános gyógyszeres kezelés: acetilszalicilsavacetilszalicilsav,,CaCa--
dobesilatdobesilat,,CumarinCumarin,, heparinokheparinok, , flavonidokflavonidok, , szaponinokszaponinok, , 
pentoxifilinpentoxifilin..



Kezelési eljárások Kezelési eljárások 

A lábszárfekély helyi kezeléseA lábszárfekély helyi kezelése
A sebgyógyulás a szervezet egy sajátos folyamata A sebgyógyulás a szervezet egy sajátos folyamata --
melyet orvosi beavatkozásokkal csak annyiban melyet orvosi beavatkozásokkal csak annyiban 
gyorsíthatunk, hogy a belső vagy külső akadályozó gyorsíthatunk, hogy a belső vagy külső akadályozó 
tényezőket eltávolítjuk. tényezőket eltávolítjuk. 

A HELYI SEBKEZELÉSSEL EGY ZAVARTALAN A HELYI SEBKEZELÉSSEL EGY ZAVARTALAN 
SEBGYÓGYULÁS LEHETŐSÉGÉT KELL SEBGYÓGYULÁS LEHETŐSÉGÉT KELL 
MEGTEREMTENI AZ OKI KEZELÉS MEGTEREMTENI AZ OKI KEZELÉS 
MELLETTMELLETT!!



Kezelési eljárások Kezelési eljárások 
Helyi kezelésHelyi kezelés

Az optimális sebkötszer iránti követelmények:Az optimális sebkötszer iránti követelmények:

•• a viszketés és a fájdalom csökkentése;a viszketés és a fájdalom csökkentése;

•• a sebváladék felszívása a seb kiszárítása nélkül;a sebváladék felszívása a seb kiszárítása nélkül;

•• inert vagy legalábbis inert vagy legalábbis hipoallergénhipoallergén, nem irritáló anyag legyen;, nem irritáló anyag legyen;

•• egyszerű cserélhetőség és ezalatt nagyfokú sebvédelem;egyszerű cserélhetőség és ezalatt nagyfokú sebvédelem;

•• a kötszer alkotóanyagai ne rakódjanak le  a sebbe;a kötszer alkotóanyagai ne rakódjanak le  a sebbe;

•• ne gátolja a seb gázcseréjét (One gátolja a seb gázcseréjét (O22/CO/CO22););

•• óvjon fizikai (hideg, meleg, nyomás  szívás, nedvesség, óvjon fizikai (hideg, meleg, nyomás  szívás, nedvesség, 
kiszáradás, sugárzás), kémiai és biológiai (baktérium, gomba, kiszáradás, sugárzás), kémiai és biológiai (baktérium, gomba, 
vírus) tényezőktől;vírus) tényezőktől;

•• a seb gyógyulási szakaszaihoz való alkalmazkodási képessége a seb gyógyulási szakaszaihoz való alkalmazkodási képessége 
legyenlegyen

•• a páciensek önmaguk használhassáka páciensek önmaguk használhassák

•• biológiai/ökológiai összeférhetőség;biológiai/ökológiai összeférhetőség;

•• ár és hatékonyság szempontjából megfelelő legyenár és hatékonyság szempontjából megfelelő legyen..



Kezelési eljárásokKezelési eljárások

Ilyen kötszereket ajánlanak:Ilyen kötszereket ajánlanak:
hatóanyagmentes vastag géz, habanyagok (pl. poliuretánból), hatóanyagmentes vastag géz, habanyagok (pl. poliuretánból), CaCa--alginátalginát
vatta és borogatások, vatta és borogatások, hidrogélekhidrogélek, , hidrokolloidokhidrokolloidok, , hidroaktívhidroaktív-- és és 
kollagénszivacskollagénszivacs kötszerek, kötszerek, ZinkZink--HialuronatHialuronat. . 

Nem megfelelő külső anyagok alkalmazása akár a sebgyógyulás Nem megfelelő külső anyagok alkalmazása akár a sebgyógyulás 
megakadályozásának a veszélyét is hordozhatja. megakadályozásának a veszélyét is hordozhatja. 

Az Az ulcusulcus tisztítására a kötszer cserélésénél nem antiszeptikumokat hanemtisztítására a kötszer cserélésénél nem antiszeptikumokat hanem
RingerRinger--oldatotoldatot kell használni. kell használni. 

Ha szükséges, a fekély környékét a Ha szükséges, a fekély környékét a macerációtólmacerációtól ZnZn pasztával bekenve pasztával bekenve 
lehet megvédeni. lehet megvédeni. 

Makacs, Makacs, nemgyógyulónemgyógyuló fekélyeknél fekélyeknél -- minden lehetőséget kimerítve minden lehetőséget kimerítve -- a a 
növekedési faktorok alkalmazása klinikailag megpróbálható, kiegénövekedési faktorok alkalmazása klinikailag megpróbálható, kiegészítő szítő 
módszer egyenkénti vagy faktorkombinációk direkt alkalmazásán módszer egyenkénti vagy faktorkombinációk direkt alkalmazásán 
valamint indirekt módon a valamint indirekt módon a keratinocitakultúrákkeratinocitakultúrák transzplantációján transzplantációján 
keresztül.keresztül.



Kezelési eljárásokKezelési eljárások

Helyi gyógyszeres kezelés:Helyi gyógyszeres kezelés:

Az Az externákexternák csak korlátozott mennyiségben és ideig csak korlátozott mennyiségben és ideig 
használandók.használandók.
Lokális antibiotikum nem javasolt! (rezisztencia alakul ki, a Lokális antibiotikum nem javasolt! (rezisztencia alakul ki, a 
felszínes flórára hat, az inváziót okozó baktériumra felszínes flórára hat, az inváziót okozó baktériumra 
hatástalan, gyakori a hatástalan, gyakori a szenzibilizációszenzibilizáció) ) 
80 %80 %--ban az előzőleg helyileg alkalmazott gyógyszerek ban az előzőleg helyileg alkalmazott gyógyszerek 
alkotóelemeire túlérzékenység alakul ki, amely érinti még a alkotóelemeire túlérzékenység alakul ki, amely érinti még a 
kortikoszteroidokatkortikoszteroidokat is. is. 
NemallergiásNemallergiás összeférhetetlenségi reakciók is felléphetnek.összeférhetetlenségi reakciók is felléphetnek.







Kezelési eljárások Kezelési eljárások 

A lábszárfekély korszerű kezelése:A lábszárfekély korszerű kezelése:
1. A nekrózis és a fibrines lepedék anesztéziában végzett sebész1. A nekrózis és a fibrines lepedék anesztéziában végzett sebészi vagy i vagy 

mechanikus eltávolítása, szalicilvazelin és mechanikus eltávolítása, szalicilvazelin és enzimatikusenzimatikus sebtisztítószerek sebtisztítószerek 
((plpl IruxolIruxol,,FibrolanFibrolan,,IalugenIalugen) ) alkalmazása.Aalkalmazása.A nekrectomianekrectomia elmulasztása elmulasztása 
hiba (A evidencia)!hiba (A evidencia)!

2. Sebtisztítás, 2. Sebtisztítás, dezinficiensdezinficiens lemosás, ecsetelés (toxikusak, kötelező utána a lemosás, ecsetelés (toxikusak, kötelező utána a 
vizes lemosás!)vizes lemosás!)

3. Infekció kontroll (baktérium leoltás, antibiotikum) A mintát 3. Infekció kontroll (baktérium leoltás, antibiotikum) A mintát a sebalap és a sebalap és 
az ép szövet határáról kell venni, nem a seb felszínéről!az ép szövet határáról kell venni, nem a seb felszínéről!



Kezelési eljárásokKezelési eljárások
A lábszárfekély korszerű kezelése:A lábszárfekély korszerű kezelése:

4. Helyi kezelés 4. Helyi kezelés –– sebhintőporsebhintőpor csak tiszta, felületes, granuláló sebre!csak tiszta, felületes, granuláló sebre!
_ _ jódos, jódos, boroszalicilesboroszaliciles kenőcskenőcs
_ _ interaktív sebfedőkinteraktív sebfedők típusai: típusai: hydrogélhydrogél (nedves kamrát biztosít) (nedves kamrát biztosít) 

hydrocolloidhydrocolloid (nedvesség megkötő), (nedvesség megkötő), AlginátAlginát (váladék felszívó), aktív szén (váladék felszívó), aktív szén 
(szag(szag--váladékszívó), ezüstion tartalmú váladékszívó), ezüstion tartalmú hydrofiberhydrofiber ((antimikróbásantimikróbás hatás), hatás), 
poliurethanpoliurethan hab (nedvszívó), impregnált tüll, filmkötszer (hab (nedvszívó), impregnált tüll, filmkötszer (nedveskamrátnedveskamrát
biztosít), biztosít), matrixmatrix kötszerkötszer--kollagén+cellulóz (csökkenti a kollagén+cellulóz (csökkenti a proteázproteáz szintet.szintet.

5. Váladék kontroll, sebkörnyék kezelése (sebváladék baktérium5. Váladék kontroll, sebkörnyék kezelése (sebváladék baktérium-- mediátormediátor --
enzimenzim tartalma, nyirokfolyás)tartalma, nyirokfolyás)

6. 6. ÖdémamentesítésÖdémamentesítés –– kompressziós kezelés, gyógytornakompressziós kezelés, gyógytorna
7. Fájdalom kontroll. A fájdalom oka: vénás pangás, gyulladás, ö7. Fájdalom kontroll. A fájdalom oka: vénás pangás, gyulladás, ödéma déma 

nyomása a kis erekre és idegrostokra, kényszertartás miatti izülnyomása a kis erekre és idegrostokra, kényszertartás miatti izületi eti 
kontrakció, kísérő kontrakció, kísérő érszükületérszükület..



Megelőzés és utókezelésMegelőzés és utókezelés

HemodinamikaiHemodinamikai túlterhelés elkerülése: túlterhelés elkerülése: (testsúlykontrol, fizikai (testsúlykontrol, fizikai 
terhelés, hosszan tartó lábon állás, ülés kerülése, rugalmas terhelés, hosszan tartó lábon állás, ülés kerülése, rugalmas 
leszorítás napközben) leszorítás napközben) 
Patológiás állapotok korrigálása: Patológiás állapotok korrigálása: idejében elvégzett idejében elvégzett 
visszérműtét, szakszerű trombóziskezelés, visszérműtét, szakszerű trombóziskezelés, 
trombózisprofilaxistrombózisprofilaxis).).
Amikor a lábvéna Amikor a lábvéna hemodinamikájahemodinamikája nem nem helyrehelyreállítható, akkorállítható, akkor
krónikus konzervatív kezelésre krónikus konzervatív kezelésre lesz szükség.lesz szükség.
Itt fontos szerep jut a háziorvosi hálózatnak, a Itt fontos szerep jut a háziorvosi hálózatnak, a háziápolásbanháziápolásban
résztvevőknek, a bőrgyógyászati, sebészeti, résztvevőknek, a bőrgyógyászati, sebészeti, angiológiaiangiológiai
szakambulanciáknak.szakambulanciáknak.
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