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HISTORIA 

Emlékezés DeBakey professzorra
(1908-2008)

DR. BARTOS GÁBOR, DR. BIHARI IMRE, DR. MARKOVICS GABRIELLA

ÖSSZEFOGLALÁS

Michael E. DeBakey 1908. szeptember 7.-én született
egy libanoni bevándorló családban és 100.
születésnapja elõtt, 2008. július 11-én halt meg.  Szív- és
érsebész, zseniális feltaláló, tudós és oktató volt. 
New Orleansban a Tulane Orvosegyetemen tanult és
sebészi képzését Franciaországban a R. Lerinche
valamint Németországban M. Kirschner irányítása
alatt fejezte be. Elsõ fontos találmánya, még medikus
éveiben, a roller-pumpa volt, amely 20 évvel késõbb a
nyitott szívmûtétekhez nélkülözhetetlen szív-tüdõ
motor része lett. Mentorával A. Ochsnerrel 1939-ben a
dohányzás és a tüdõrák között egyértelmû összefüggést
állapítottak meg. A II. Világháború során a mozgó
tábori sebészeti kórház (MASH) kifejlesztésében vett
részt. Az elsõk között volt, aki coronaria bypass
mûtétet végzett. Az elsõ sikeres carotis
endarteriectomia 1953-ban, az õ nevéhez fûzõdik.
A mesterséges szív kifejlesztésében úttörõ volt, és az
elsõ sikeres balkamrai bypass pumpa beültetést õ
végezte. Rekonstruktív érmûtétek céljából a Dacron 
érprothesis alkalmazása is DeBakey nevéhez fûzõdik. 
Az endarteriectomia során kialakuló érelkeskenyedés
ellensúlyozására, a Carrel által korábban leírt folt-
plasztikát õ vezette be a gyakorlatba. Két alkalommal
járt Magyarországon, emlékezetesek maradtak ezek a
látogatások, hiszen új mûtéti technikát tanulhattunk
tõle. Több mint 50 000 beteget operált, több
államelnököt is. Még idõs korában is végzett mûtéteket,
jóval túl azon, amikor más sebész kollégák már vissza
szoktak vonulni. Összesen 1300 cikknek volt szerzõje

IN MEMORY OF PROF. DEBAKEY (1908-2008)

Gábor Bartos M.D., Imre Bihari M.D.,
Gabriella Markovics M.D.

Michael E. DeBakey was born on 7th September
1908 to a Lebanese immigrant family, and died
before his 100th birthday on 11 July 2008. He was
a cardio-vascular surgeon, an ingenious inventor,
scientist and medical educator. He studied at the
Tulane University School of Medicine in New
Orleans, and completed his surgical fellowship in
France under R. Leriche and in Germany under M.
Kirschner. His first important invention was the
roller pump, during his medical studies, which 20
years later was incorporated into the heart-lung
machine, a device essential for open heart
surgery. With his mentor, A. Ochsner, he
postulated in 1939 a strong link between smoking
and carcinoma of the lung. In the 2nd World War he
was on military leave and helped develop
the mobile army surgical hospital (MASH) units.
DeBakey was one of the first to perform coronary
artery bypass surgery. In 1953, he performed the
first successful carotid endarterectomy.
A pioneer in the development of an artificial
heart, DeBakey was the first to use an external
heart pump successfully in a patient – a left
ventricular bypass pump. DeBakey pioneered the
use of Dacron grafts to replace or repair blood
vessels. In 1958, to counteract the narrowing of
an artery caused by endarterectomy, he
performed the first successful patch-graft
angioplasty. He visited Hungary two times, and
performed memorable operations which modified
our operative techniques in some regards.
DeBakey operated on more than 50,000 patients,
including several heads of state. He continued to
practise medicine into an age well after most
others have retired. Writings are reflected in his



Michael E.
DeBakey a husza-
dik század egyik
legnagyobb ha-
tású orvos-egyé-
nisége, akit már
életében living
legendnek nevez-
tek, életmûvével
mély nyomot
hagyott elsõsor-
ban a sebészet-
ben, de az orvos-
tudomány más
ágaiban is. Öt-
venhét nappal
századik szüle-
tésnapja elõtt,
2008. július 11-
én távozott 
v i l á g u n k b ó l  

(1. ábra). Kiváló ítélõképességû és manualitású operatõr,
sok ezer orvos oktatója, köztük több száz szív- és érsebész
tanítómestere, sikeres kutató, termékeny szakíró, a
cardiovascularis sebészet megújítója, nagyvonalú sponzor,
szervezõ, és intézményalapító, a nemzetközi tudományos
élet kimagasló alakja, s világszerte elismert egészség-
politikus volt.

Szerencséjére, ami egyben Amerika, de az egész
medicina szerencséje is, DeBakey az Egyesült
Államokban, a „korlátlan lehetõségek hazájában” élt, ahol
alkotó egyénisége akadálytalanul kibontakozhatott. Persze
ez, mit sem von le érdemeibõl. Tevékenységével az
orvosok számára szinte elképzelhetetlen ismertségre és
népszerûségre tett szert. Még életében, de különösen
halála után szuperlatívuszokban beszélnek róla: „nem
ismerek senkit, aki többet tett volna az orvostudományért,
mint õ,” írja róla Shervin Noland, neves orvos-történész.
Egyéb jellemzések: „a modern cardiovascularis sebészet
atyja”, „a huszadik század legnagyobb sebésze” 
„a valaha élt legnagyobb sebész”. George Noon szerint,
aki közel negyven évig közeli munkatársa volt 
„…az orvosok, szerte a világon lekötelezettek azokért az
ismeretekért, amelyekkel hozzájárult az orvostudomány
fejlesztéséhez” Gazdag, érdekes élettörténete az utókor
számára minden vonatkozásban tanulságos (1- 4).

Személyes élete

Michael Ellis DeBakey 1908. szeptember 7-én, a
louisianai Lake Charlesban, egy vallásüldözések elõl
menekült libanoni, maronita-keresztény családban
született. Édesapja Shaker Morris Dabaghi, aki 
DeBakey-re angolosította nevét. Édesanyja keresztneve
Raheeja volt, aki rajta kívül még két idõsebb fiúnak és
három fiatalabb lánynak adott életet. Apja jómódú
üzletemberként több gyógyszertárral és rizsültetvénnyel
rendelkezett. Gyógyszertáruk a környékbeli orvosok
találkozóhelye volt, ahol élénk társadalmi élet folyt. A kis
Michael sokat forgott a körükben, s a látogatók is nagyon
kedvelték. DeBakeyt az orvoslás légköre tehát már 
gyermekkorában megérintette. Késõbb egyszer azt 
mondta: „…mindig is tudtam, hogy orvos akarok lenni,
csak azt nem, hogy milyen.”

Nagy házban, inasokkal, szobalányokkal, szakácsokkal
körülvéve éltek. Egészségesen, sok zöldséget, gyümölcsöt,
halat és egyéb tengeri állatot tartalmazó ételeket
fogyasztottak. Nem dohányoztak és az italfogyasztásban is
mértékletesek voltak. E családi környezetnek nyilván
szerepe volt abban, hogy DeBakey pátriárka kort ért meg. 

Meghitt családi életet éltek, mindig együtt étkeztek,
sokat beszélgettek a napi eseményekrõl, a család és a világ
dolgairól. Ennek azonban megvolt a szigorú rendje. 
A gyermekek nem szólhattak addig, amíg valamelyik
szülõ erre jelt nem adott. Önfegyelmét és fegyelem-
szeretetét valószínûleg a családjából vitte magával.
Gyakran szerveztek közös, családi programokat,

DR. BARTOS GÁBOR
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vagy társszerzõje. Mindezen teljesítményéért számos
elismerõ, és sok igen nagy tiszteletet tükrözõ díjban
részesült. DeBakeynek 97 éves korában aorta
dissectioja lett, mint ismeretes ennek a betegségnek
legelfogadottabb osztályozását és mûtéti technikáját, 
az un. DeBakey-mûtétet is õ írta le. Sikeresen
megoperálták, majd évekkel késõbb, 2008-ban halt
meg.

authorship or co-authorship of more than 1,300
published medical articles. For all these
achievements he received several prestigious
awards. At the age of 97, DeBakey suffered an
aortic dissection. Many years previously,
DeBakey had pioneered the classification and
surgical treatment of this condition, creating
what is now known as the DeBakey Procedure.
He was successfully operated on, and died a
couple of years later in 2008.

1. ábra. Michael E. DeBakey idõs, 
de még aktív korában.

Fig. 1. Michael E. DeBakey in his old
and active age.

2. ábra. Esküvõ második feleségével, Katrinnal.
Fig. 2. Marriage with his second wife Katrin.
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kirándulásokat. Rendszeresen jótékonykodtak. 
A vasárnapi istentisztelet után sokszor felkeresték a
környezõ árvaházat, s megajándékozták az árvákat. A hat
DeBakey gyermek levetett ruháiból sokat vittek nekik,
néha olyat is, amit Michael még nem akart elajándékozni.
Ilyenkor édesanyja azzal szerezte meg beleegyezését, hogy
az árváknak szükségük van rá, neki pedig még több is van
otthon. Az empátia és a szociális érzékenység így, már
gyermekkorában kifejlõdött benne. Igen jó tanuló volt.
Szülei állítólag az Enciklopaedia Britannica-t is
olvastatták vele. Több hangszeren játszott, a sportban is jól
szerepelt. Medikus korában játszott az egyetemi biliárd
csapatban és saxofonozott az egyetemi zenekarban.

Elsõ felesége Diana Cooper DeBakey, akit a harmincas
évek végén vett el, ápolónõ volt. Négy fiuk született:
Michael, Ernest, Barry és Danis. Felesége 1972-ben, kora
ötvenes éveiben, szívbetegség miatt meghalt. 1975-ben
újra megnõsült, második felesége a nála 35 évvel fiatalabb,
akkor 32 éves német filmszínésznõ, Katrin Fehlhaber
DeBakey volt, - akit Frank Sinatra révén ismert meg, s
akivel több, mint harminc évet éltek együtt (2. ábra). Tõle
született Olga lányuk. 

DeBakey dinamikus, színes egyéniség, rendkívül
mûvelt ember volt. Ismerte az irodalmat, a költészetet és a
mûvészeteket, jártas a keresztény és az iszlám teológiában.
Könnyedén beszélt tudomány-történetrõl, a reformációról,
vagy az ipari forradalomról, vagy akár az amerikai
demokrácia fejlõdésérõl. Anyanyelvén kívül jól tudott
arabul, franciául és németül. Ellentmondásos
egyéniségként tartották számon. Egyrészt rendkívül
szívélyes, szeretetreméltó tudott lenni, - tele jó szándékkal,
segítõkészséggel, - másrészt azonban a munkában nem
ismert tréfát. Ezt a kettõsséget felesége, Sigmund Freud
mondását kölcsönvéve, két fogalommal így jellemezte:
„szeretni és dolgozni”. Munkatársait hajtotta, J. L.
Ochsner, aki DeBakey korábbi fõnökének fiaként
dolgozott nála   , így emlékezett: „nem engedte az embert
lélegzethez jutni.” Hírhedt volt lesújtó, ironikus
megjegyzéseirõl, amelyeket ízes louisianai tájszólásban
adott elõ. Ha nem haladt a mûtét azt kérdezte: „csak én
vagyok itt az egyetlen, aki csinál is valamit?” Azt is

m o n d o g a t t a :
„nektek is öt ujja-
tok van, mint
nekem, miért nem
tudjátok azokat
úgy használni,
mint én?” Egy-
egy ügyetlenebb
tanítványa köny-
nyen megkapta
tõle: „neked tény-
leg két balkezed
van?” Sas orra,
nagy fekete
szemöldöke és
villogó tekintete
láttán sok
m u n k a t á r s a
szinte terrorizál-
va érezte magát.
Jól jellemzi õt a
k ö v e t k e z õ
mondása is: „nem bírom a hozzá nem értést, a felületes
gondolkodást, és a lustaságot.” A fiatalabb Ochsner
szerint kemény modora azt a szándékát tükrözte, hogy
felkészítse tanítványait az elõttük álló életpálya kutya
kemény követelményeire. Bár tanítványai szinte
alázatosan fogadták maró kritikáit, a háta mögött azért
gyakran kifigurázták. Maga is elismerte: „türelmesebbnek
kellene lennem azokkal, akik nem gondolkoznak olyan
gyorsan, mint én.”

Munkabírása páratlan volt, kimeríthetetlen energiái
voltak. Úgy becézték, hogy „a texasi tornádó”. Erre
jellemzõ a következõ eset: egész nap megállás nélkül, késõ
estig operáltak, minden asszisztense és a mûtõszemélyzet
is, szinte már kidõlt. Amikor azután este 11-kor végre
elkészültek, vidáman megkérdezte: „Nos, van még mûtét?
Most már éppen be vagyunk melegítve”. Teljesen
munkaképes volt még abban a korban is, amikor más
sebészeknek már fel kell hagyniuk a mûtétek végzésével.
1998-ban, amikor a Bayloron 50 éves jubileumát

3. ábra. Az idõs DeBakey.
Fig. 3. DeBakey in old age.

4. ábra. A DeBakey VA Medical Center fõépülete.
Fig. 4. The main building of the DeBakey VA Medical Center.



ünnepelték, újságírói kérdésre azt felelte: 
„…csak alkalmatlanság esetén megyek nyugdíjba.” S ezt
meg is tehette, mivel egyetemén nem volt korhatár. Bár 80
éves korában a rendszeresen végzett mûtéti tevékenységet
abbahagyta, de a szikét még 90 éves koráig nem tette le.
Keze, szeme, és hallása még ekkor is kifogástalan volt.
Amikor 2005-ben megkérdezték tõle, mi hosszú életének
és töretlen munkabírásának titka, azt felelte: 
„a finom saláta, az állandó intellektuális kihívás és a napi
négy-öt óra alvás”. Az elvesztegetett idõt gyûlölte.
Ugyancsak Noon mondta róla, ha a dolgok jó mentek
elégedett volt, de a késedelem, vagy a program borulása
miatt azonnal dühbe jött. Houstonban ötven évig
ugyanabban a házban, a Klinikától ötpercnyire lakott.
Hogy a közlekedéssel munkahelyén se pazarolja az idõt,
saját liftje volt, amely a harmadik emeleti mûtõ és a
kilencediken lévõ szobája között ingázott. Szigorú, szoros
napirendet tartott. Reggel ötkor kelt, gyümölcsöt,
joghurtot, gyümölcslevet reggelizett, majd újságot,
szakfolyóiratot olvasott, cikket írt. Nyolckor már a
Klinikán volt, ahonnét hat harminckor ment haza. Keveset
evett, egészségesen táplálkozott, mértékletesen ivott, nem
dohányzott. Nem nézett televíziót. Este tizenegy után
feküdt le, napi négy-öt órát aludt.

Voltak különcségei is, amelyekkel „kilógott a sorból”,
pl. munkahelyén, a mûtõben hófehér, fényes cowboy
csizmát viselt, és a mûtõben az elõírt, szemvédõ mûagyag
pajzsot nem volt hajlandó feltenni. A hatalmas munkateher
ellenére kevés baja volt az egészségével. Mindössze
háromszor került kórházba: 1978-ban, amikor kisleányát,
Olgát karácsonyfa-tûzbõl mentette ki, füstmérgezést
szenvedett, 1984-ben súlyos fekélyvérzéssel operálták,
majd harmadszor, 2006-ban, amikor már elmúlt 97 éves,
dissecaló mellkasi aorta-aneurysmáját operálták.
Felgyógyulásával túlélési életkor-rekordot állított fel. 
E mûtét híre bejárta az orvosi világot.

Kezdetben, amikor Houstonba került és csillaga
gyorsan emelkedett, - sokan nem kedvelték. Errõl így

beszélt: „mindent elkövettek, hogy denunciáljanak,
fenyegetés voltam a számukra”. Más alkalommal:
„bármit tettem, ellenállást váltottam ki.” Ez néha nem is
volt meglepõ, hiszen többször, addig szokatlan ötletekkel
állt elõ, pl. amikor javaslatára megszervezték az elsõ
intenzív részleget a Bayloron. Az sem tetszett, hogy a
Klinikára feketéket is vegyenek fel. Késõbb viszont, 40
éven át a világ vezetõ cardio-vascularis sebészének
ismerték el. Több mint 50 000 mûtétet végzett. Minden
rászorulót megoperált, legyen gazdag, vagy szegény.
Betegei között számos híresség is volt, 
pl. John F. Kennedy, Lyndon Johnson és Richard Nixon
elnökök, Marlene Dietrich színésznõ, Husszein jordániai
király, Turgut Ozal török elnök, Pahlavi iráni sah és a dús
gazdag Onassis is, aki gyógyulása örömére, DeBakey
javaslatára, honorárium helyett hatalmas összeggel,
alapítványt hozott létre. Konzultánsként 1996-ban, Jelcin
elnök coronaria-bypass mûtétén is részt vett, amelyet a
Houstonban tanult orosz sebész, Akcsurin végzett. A mûtét
alkalmával DeBakey elsõ munkatársával Noonnal és a
teljes amerikai mûszertárral ill. gépi berendezéssel
készenlétben állt. A hálás Jelcin azt mondta róla, hogy õ a
„szív mágusa”, aki csodákra képes. Kétségtelen, hogy a
gyógyításban a halált személyes ellenségének tekintette.
Egy-egy beteg elvesztésekor érzelmileg mélypontra került,
- azon töprengve, mit kellett volna másként tennie. 
Azt mondogatta: „valójában tudom, egyszer mindenki
meghal, de meg kell kísérelnünk, hogy legyõzzük, - két
kezünkkel eltaszítva, távol tartsuk a halált.”

Ragyogó manualitása mellett fejlett mûszaki érzékkel is
rendelkezett. Mûtõje közelében, fejlesztõ-mérnökkel,
technikussal és mûszerésszel, mûszaki laboratóriuma volt.
Így a mûtét közben felmerült ötleteit azonnal ki tudta
próbálni és meg is tudta valósítani. Nagyon sok újítása,
találmánya született így. 
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6. ábra. A Congressional Gold Medal.
Fig. 6. The Congressional Gold Medal.

5. ábra. A  U.S. Legion of Merit Award átvétele 
1945-ben.

Fig. 5. Accepting the Legion of Merit Award in 1945.
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Munkája során többször bejárta a világot. Sokat utazott
90 éves kora után is, olyan, ritkán látogatott országokba is
eljutott, mint Azerbajdzsánba, Kínába, vagy
Törökországba és persze Libanonba. Legtöbbször azonban
a Szovjetunióban, majd a késõbbi Oroszországban járt,
mintegy harminc alkalommal. Ezek az utazások
nagyrészben még a hidegháború idejére, majd a „békés
egymás mellett élés” idõszakára estek. Igen nagy
tekintélye volt, nemcsak a szovjet orvosok, de a párt- és az
állami vezetõk körében is.

Nagyon gazdag, többszörös milliomos volt. 
Bár bizonyos tekintetben ennek megfelelõen élt, pl. luxus
Porsche sportkocsin és különleges terepjárón járt, de
alapjában véve a munka volt a lételeme. Ruhára nem
költött sokat, mert élete nagyobb részét a világoskék
mûtõruhában élte le. Alig ment szabadságra, évekig még a
közeli birtokára sem látogatott el.

Bõkezû adományozó volt, több tízmillió dollárt
fordított adományra, többek között a Texas Medical Center
fellendítésére is alapítványt tett. Új sebészeti osztályt
létesített a Methodist Hospital-ban, megalapította és
támogatta a DeBakey High School for Medical
Professions nevû egyetemi elõkészítõ intézményt, hogy a
különbözõ hátterû fiataloknak, az orvosi tanulmányok
elkezdésében segítsen. Ezek pusztán csak kiragadott
példák. Élete utolsó évtizedeiben hallatlan tisztelet és
megbecsülés övezte (3. ábra). Nevét számos mûtõ,
sebészeti osztály, vagy intézmény vette fel a világ számos
helyén. Ezek közül leghíresebb a houstoni DeBakey VA
Medical Center (4. ábra). Szerte a világon lévõ tanítvá-

nyai, 1976-ban,
tiszteletére ala-
kították meg a
DeBakey Inter-
national Surgical
Socety-t. A pub-
licitás nyilván-
valóan nem volt
ellenére, erre
utal, hogy nem
ellenezte a
nálunk szokatlan,
ilyen tömeges
névadást.

Számos bel-
földi és külföldi
orvosi és tár-
sadalmi kitünte-
tésben részesült. Jellemzõ, hogy legtöbb külföldi
elismerését a Szovjetuniótól, Amerika fõ ellenségétõl
kapta. Az adományozott címek, tisztségek teljes
felsorolását nem érdemes megkísérelni, de a
legkiemelkedõbbeket megemlítjük: U.S. Legion of Merit
(1945) (5. ábra), Lasker Award for Clinical Research
(1963), amelyet a Nobel-díj amerikai megfelelõjének
tartanak, Presidential Medal of Freedom with Distinction
(1969), és a Ronald Reagan által átnyújtott National 
Medal of Science (1987). A legutolsó díj és egyben az
USA második legmagasabb polgári kitüntetése, 
a Congressional Gold Medal (6. ábra), amelyet elõtte

olyan jelentõs emberek
kaptak meg, mint
George Washington,
Winston Churchil,
Thomas Edison, vagy
Jonas Salk, a 
polyovaccina megalko-
tója, - ezt az érmet Bush
elnök jelenlétében nyúj-
tották át 2008. április
23-án (7. ábra), mind-
össze 79 nappal halála
elõtt. 2008. július 11-én
este ugyanis rosszul lett.
Felesége sürgõsséggel a
Methodist Hospital-ba
szállíttatta, ahol rövid
idõn belül elhunyt. 
A houstoni City Hall
k u p o l a c s a r n o k á b a n
ravatalozták fel, ahol
azelõtt még senki 
mást nem. Az Arlingtoni
Nemzeti Temetõben
helyezték örök nyuga-
lomra (8. 9. ábra).

7. ábra. Bush elnök és DeBakey az
átadási ünnepségen.

Fig. 7. President Bush and DeBakey
at the presentation ceremony.

8. ábra. Robert Gates hadügyminiszter átnyújtja
az amerikai zászlót DeBakey özvegyének és

Olga leányának 2008. július 18-án az Arlingtoni
Nemzeti Temetõben.

Fig. 8. 18 July 2008, Arlington National
Cemetery: Robert Gates, Secretary of Defense,
hands the American flag to his widow, and his

daughter, Olga DeBakey..

9. ábra. Michael E. DeBakey sírja az
Arlingtoni Temetõben.

Fig. 9. Arlington National Cemetery, the
grave of Michael E. DeBakey.



Érdekes mozaikok Michael E. DeBakey életébõl

Az alábbiakban néhány olyan epizódot, történetet írunk
le, amelyek jellemzõek voltak DeBakey személyiségére, 
s az utókornak is érdekesek lehetnek.

Édesanyja varrni, és kézimunkázni tanította: nem
mindennapi dolog, de vele történt, hogy anyja, fiú létére,
megtanította kézzel is és géppel is varrni, ill.
kézimunkázni. Érdekes módon a gyermek DeBakey
szívesen végezte ezt a feladatot. Õ is szorgalmasan
javítgatta az árvaházi gyermekeknek szánt, használt
ruhákat. Ezt a momentumot a 2008. évi fehérházi
ünnepségen, amikor átvette a Congressional Gold Medal
kitüntetést, az egyik szónok, Nancy Pelosi, a Képviselõház
elnöke külön kiemelte, innét származtatva DeBakey
boszorkányos kézügyességét. Többek
között azt mondta: „milyen szerencséje ez
mindnyájunknak. Õ (az édesanyja)
sohasem képzelte, hogy fiacskája kis keze
a világ valaha ismert legfinomabb mûszere
lesz.”

Évtizedes keserû harag Denton A.
Cooley-val (5): DeBakey már Houstonban
professzor volt, amikor 
1951-ben, a Klinikájára került a nála 12
évvel fiatalabb Denton A. Cooley.
Felismerve tehetségét, bevonta munkájá-
ba, így Cooley közeli munkatársa, sõt
barátja lett. Az ötvenes években több
témán dolgoztak együtt, így az aorta
aneurysmák sebészetén, az érprotézis
fejlesztésén és klinikai alkalmazásán,
késõbb pedig a mesterséges szív meg-
alkotásán. Cooley rendkívüli tehetség volt.

Közismert volt virtuóz manualitása, elképesztõ gyorsaság-
gal és könnyedséggel, precízen, megbízhatóan operált.
Azon kevés szívsebészek egyike volt, aki egyaránt
tökéletesen uralta mind a veleszületett, mind a szerzett
szívbetegségek mûtéteit. Emellett ragyogóan képzett orvos
és igen tehetséges kutató volt. Képességeinek nagyon is
tudatában volt, s ezt nem is titkolta. Ugyanakkor nem volt
olyan sokoldalú, mint DeBakey, s az emberi tulajdonságok
terén sem érte el fõnöke szintjét. Ezt a különbséget, a
mindkettõjüket jól ismerõ Tsung O Chen úgy jellemezte:
„Cooley igen nagy sebész volt, DeBakey viszont igen nagy
ember.” (6,7).

DeBakey távollétében, 1969-ben történt, hogy tudta és
belegyezése nélkül, Cooley a DeBakey-laborból származó
készülékkel elvégezte az elsõ mesterségesszív beültetést,
egy végveszélyben lévõ 47 éves férfibetegen. Az eset nagy
sajtónyilvánosságot kapott. A beteg három nap elteltével
meghalt. DeBakey, amikor megtudta a történteket, nagyon
felháborodott. Súlyos szemrehányásokat tett Cooley-nak.
Végül etikai ügy lett az esetbõl. Ez nagy port vert fel,
nemcsak szakkörökben, de az amerikai sajtóban is. Cooley
azzal védekezett, hogy életveszély miatt, végsõ
kísérletként folyamodott ehhez a megoldáshoz.
Ugyanakkor, bizonyos sajtóforrások szerint, egyéb furcsa
kijelentéseket is tett. Többek között azzal indokolta
eljárását, hogy neki megvan a megfelelõ ítélõképessége és
kellõ tapasztalata, több szívmûtétet végez évenként, mint
DeBakey, ami feljogosította arra, amit tett. Arra a kérdésre,
hogy ezek szerint önmagát tartja-e a világ legjobb
szívsebészének, igennel válaszolt. Amikor ezután azt is
megkérdezték, nem gondolja-e, hogy ez szerénytelenség?
Azt válaszolta: „meglehet, de ne felejtse el, eskü alatt
vallok”. Azt is kijelentette, cselekedetét hazafias tettnek
tartja: „kicsit gõgösen hangzik, de nem akartam, hogy az
oroszok e téren is túlszárnyaljanak minket, ahogyan a
szputnyikkal tették”. Az American College of Surgeons
Cooley-t feddésben részesítette. El is kellett mennie a
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10. ábra. DeBakey és Cooley kibékülésük után.
Fig. 10. DeBakey and Cooley after their reconciliation. 

11. ábra. A dissecáló aorta aneuryma 
vázlata.

Fig. 11. Illustration of the dissecting 
aortic aneurysm.

12. ábra. Az aneurysma
mûtéti megoldásának vázlata.

Fig. 12. Illustration of  the
surgery of the aneurysm.



Baylor-ból. Ettõl függetlenül jelentõs karriert futott be. 
Az idõ egyébként DeBakeyt igazolta, - a mesterséges szív
csak 1982-ben érte el azt a tökélyt, hogy emberi
alkalmazásra egyáltalán használni lehetett.

Kapcsolatuk ezután engesztelhetetlen haraggá fajult.
Évtizedekig alig beszéltek egymással. Mindezt közös
ismerõseik nagyon fájlalták. Végül, DeBakey élete vége
felé, elásták a csatabárdot. Cooley 2007-ben, volt
ellenfelével kibékült, s meghívta a nevét viselõ
sebésztársaságba, amely a Lifetime Award-ot
adományozta neki. A meghívást és a kitüntetést DeBakey
elfogadta és hasonlóval viszonozta. DeBakey kongresszusi
kitüntetése alkalmával, 2008-ban, az õ meghívására
Cooley Washingtonba utazott, és kitüntetéséhez melegen
gratulált (10. ábra). Halála után Cooley azt mondta:
„szomorú vagyok távozása miatt, amely egy korszak végét
jelenti. Valaha kollégák voltunk, azután vetélytársak
lettünk, végül helyreállt a barátságunk”.

Aorta-mûtétének története (8): 2005. december 31-én,
késõ délután, amikor DeBakey egyedül volt otthon, s egy
elõadás összeállításán dolgozott, hirtelen heves, mellkasi
és nyakba sugárzó hátfájdalmat érzett. Le kellett feküdnie.
Önmagán diagnosztizálta, hogy valószínûleg dissecalo
mellkasi aorta aneurysmája van. Nem hívta a mentõket,
várta a halált. Amikor felesége haza érkezett, nem mondta
meg neki, mire gondol. „Nem akartam Katrin tudomására
hozni öndiagnózisomat, hiszen azt kellett volna
mondanom, hamarosan meghalok”. Katrin azonban látva
férje rosszullétét, kihívta háziorvosukat és Noon-t. Õk is
ugyanazt a kórismét valószínûsítették, majd úgy döntöttek,
hogy január 3-án elvégeztetik a képalkotó diagnosztikai
vizsgálatokat (lehet, hogy DeBakey nem akarta a
sürgõsségi vizsgálatot). A vizsgálatok a gyanút
megerõsítve, II-es típusú mellkasi aorta dissectiót

igazoltak, - ez az osztályozás éppen DeBakey-tõl
származik (11. ábra). Õ azonban elutasította a mûtét
gondolatát. Ekkor már ismét viszonylag jól volt.
Gyógyszeres kezelés mellett otthonában maradt.

DeBakey ragaszkodott hozzá, hogy január 6-án
megtartsa azt az elõadását, amelyre rosszulléte alkalmával
készült. Katrin attól félve, hogy leesik a pódiumról,
megkérte néhány munkatársát, legyenek a közelben, hogy
elkaphassák. Szerencsére nem történt baj. Az elõadást, bár
sápadtan és halk hangon, de zavartalanul megtartotta.
Ezután meghallgatta még a következõ elõadást is, amely
éppen az aorta dissectio halálos szövõdményeirõl szólt.
Mindezek után még részt vett egy elõre megbeszélt ebéden
az egyik szenátorral. Csak ezután tért haza. Állapota lassan
hanyatlott. Végre január 23-án belegyezett, hogy a
Baylorhoz tartozó Methodist Hopspitalba szállítsák, de
továbbra is negálta a mûtétet. Állapota egyre válságosabb
lett. Február 9-én már akut életveszély lépett fel és nem
volt kontaktusképes. Igen nagy zavar támadt a teendõket

illetõen, mivel a nagy ember sorsáról
senki sem mert döntést hozni.
Felesége kezdettõl fogva mûtét párti
volt. Este összehívták az intézmény
etikai bizottságát. Órákig vitatkoztak.
Megunva az idõcséplést Katrin
bement az ülésre és a leghatáro-
zottabban követelte, operálják meg.
Ezután ilyen értelmû döntés született.
Ekkor viszont a Metodista Kórház
anaesthesiológusa az érzéstelenítést
nem volt hajlandó elvégezni. Végül
Noon sebtében kerített egy ismerõs
altatóorvost.

A mûtét, amelyet Noon végzett, 
7 órán át tartott és sikeres volt 
(12. ábra). DeBakey életben maradt.
Késõbb maga mondta: „ez igazi
csoda, nem szabadna itt lennem.”
Utólag azonban melegen
megköszönte azt, amit érte tettek.
Számos szövõdmény után, de
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13. ábra. DeBakey és Noon a rehabilitáció idején.
Fig. 13. DeBakey and Noon during his rehabilitation.

14. ábra. Michael E. DeBakey
medikusként.

Fig. 14. Michael E. DeBakey as a
medical student. 

15. ábra. Michael DeBakey a
negyvenes években.

Fig. 15. DeBakey in the 1940s. 



meggyógyult, - nyolc hónapig volt kórházban 
(13. ábra). Kezelése több mint egy millió dollárba került.
Az új DeBakey Könyvtár és Múzeum alapkõletételén,
2006. október 18-án, már ott volt.

Michael E. DeBakey orvosi pályafutása
és munkássága

Orvosi tanulmányait a new orleansi Tulane University
School of Medicine of Louisiana nevû egyetemen végezte,
ahová 1926-ban iratkozott be (14. ábra). 1930-ban
megszerezte az MB, majd 1932-ben az MD címet, vagyis
az orvos diplomát Az u. n. internship és residentship idejét
a tulani Charity Hospitalban töltötte. Ösztöndíjasként
1934-ben, Strasbourgban René Leriche professzornál,
majd 1935-ben Heidelbergben Martin Kirschner
professzornál, ezután visszatérve 1937 és 1948 között,
ismét Tulaneban dolgozott. Ebben az idõben mestere Alton
Ochsner professzor volt. Az MS tudományos fokozatot
1937-ben, a pepticus ulcusról írt disszertációjával 
nyerte el.

A II. Világháború idején, (1942-1946) önkéntes katonai
szolgálatot teljesített. A Surgical Consultants’ Division
tagjaként kitûnt aktivitásával és találékonyságával.
Hamarosan igazgató lett. Az amerikai hadiorvoslást
forradalmasító új koncepcióval állt elõ, amely szerint a
sebészi ellátást a lehetõ legközelebbre kell vinni a
frontvonalhoz, vagyis a sebesültekhez. Létrehozták a
gyorsan mozgó tábori sebészi kórházak, a Mobile Army
Surgical Hospital (MASH) hálózatát. Ezzel sok ezer
sebesült életét mentették meg, s e rendszer késõbb, a

koreai háborúban is jól bevált.
Ezredesi rangban szerelt le. Háborús
érdemeiért megkapta a már említett
Legion of Merit Awardot.

A háború után oroszlánrészt vállalt
116 000 sebesült hadviselt orvosi és
szociális ellátására létrehozott
Veteran’s Administration Hospital
rendszerének, továbbá társszerveinek,
pl. a VA Medical Center és a 
VA Medical Research System
megszervezésében.

A háborúból visszatérve,
Tulaneban még két évig associate
professorként dolgozott. Chairman of
the Department of Surgery-ként,
1948-ban, sebész professzorrá
nevezték ki a houstoni Baylor
University College of Medicinere 
(ma Baylor College of Medicine) 
(15. ábra). Emellett, 1949-ben,
Surgeon-in-chief lett a Houston’s Ben
Taub General Hospitalban. Késõbb
vezetõje lett az egyetem több más
intézetének is, pl. a társkórházként

mûködõ Methodist Hospital általa újraszervezett sebészeti
osztályának. Ilyen osztályok továbbá a Michael E.
DeBakey Department of Surgery, a DeBakey Heart Center,
a Michael DeBakey Veterans Affairs Medical Center, a
Methodist DeBakey Heart and Vascular Center, a Michael
E. DeBakey Institute of Veterinary Medicine and
Biomedical Sciences, stb.

Az Egyetem vezetésébe is bekerült, Dean of
Collegeként dékán volt az 1969-1979-es idõszakban.
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16. ábra. Dissecaló aneurysma típusok 
és azok mûtéti megoldásai. 
Fig. 16. Types of dissecting

aortic aneurysms
and their surgical treatment. 

17. ábra Korai mûszív DeBakey
laboratóriumából.

Fig. 17. Early version of the
artificial heart from DeBakey’s

laboratory.

18. ábra. DeBakey felesége varrógépén maga varrja
kísérleti érprotéziseit.

Fig. 18. The experimental vascular prosthesis being sewn
by DeBakey himself  on his wife’s sewing machine. 



Ezután 1979-1996-os
periódusban a még
magasabb, chancellor
tisztséget kapta meg.
Ezt követõen élete
végéig a kitüntetõ
chancellor emeritus
címet viselte. Szá-
munkra teljesen elkép-
zelhetetlen, hogy az
intenzív sebészi munka
mellett miként tudott a
fenti tisztségekben is érdemi munkát végezni. Erre talán
Alton Ochsner kijelentése adhat magyarázatot, aki
DeBakey rendkívül ökonomikus, célratörõ munkastílusát
így jellemezte: „Senkit sem ismertem, aki keményebben és
nyilvánvalóan kevesebb erõlködéssel dolgozott, mint õ.”

DeBakey nem mindennapi vezetõ-, szervezõkészsége
leginkább a Baylor Egyetem fejlesztésében mutatkozott
meg. Több mint 50 éves houstoni mûködése idején az
addig ismeretlen, középszerû, kis, vidéki egyetembõl,
melynek nem voltak társult, ill. oktató kórházai, magasan
qualifikált oktatói, de még residensi programja sem, a
század végére területileg is hatalmas, 60 000 munkatársat
foglalkoztató, modern gyógyító, oktató, kutató
intézménnyé, vezetõ egyemmé vált, amelyet a világ elsõ
szívsebészeti centrumának tartanak. A Baylor College of
Medicine neve ma legalább olyan fogalom lett, mint a

Mayo Klinikáé.
A város nevét, az
û r k ö z p o n t t ó l
eltekintve, orvosi
körökben, õ tette
v i l á g h í r û v é .
Joggal tekint-
hetjük tehát a
Baylor felvirá-
goztatását mun-
kássága „epicen-
trumának”. Igen
találóan jellemzi
ezt Noon latinból
k ö l c s ö n z ö t t
mondása: „…ha
e m l é k m û v é t
akarod látni, nézz
körül!”

Már orvostan-
hallgató korában,
a hamincas évek-
ben, foglalkozott
az akkor még
kifejlõdõben lévõ
vér t ranszfúzió
k é r d é s e i v e l .
Kevéssé ismert,

hogy Alton Ochsner
m u n k a t á r s a k é n t ,
1939-ben, nagy
gyûjtõ statisztikák
alapján, a cigaretta-fogyasztás és tüdõrák halálozási
arányának összefüggéseire elsõk között mutatott rá. Bár
eleinte több szaktekintély is kételkedett ebben mondván,
ilyen összefüggést lehetne találni akár pl. a nylon harisnya-
termeléssel is, késõbb azonban ez a tény egyértelmûvé
vált. Úttörõje volt a haemato-metakinesianak (1944). Tõle
származik a Marfan-syndroma korszerû leírása, a hatvanas
években. Az sem került a figyelem fókuszába, hogy 1983
és 1987 között J. Melnick teamjével az arteriosclerosis
problematikáját, a cytomegalovirus (CMV), a dohányzás,
a zsíros étkezés és a hypertonia szerepét vizsgálta (9).

Munkásságával hatalmas lökést adott az éppen akkor
fejõdésnek induló érsebészetnek. 1953-tól egyik úttörõje
az aorta aneurysma mûtéti megoldásának. Eleinte
liofilizált allogén grafttal, majd érprotézissel végezte e
mûtéteket (10). Elsõként, már 1953-ban sikeres mellkasi
aorta aneurysma mûtétet végzett (11). Munkatársaival,
1955-ben, ugyancsak elsõként végzett aneurysma miatt,
aortaív-resectiot (12). Nem félt a hasi aorta zsigeri ereinek
eredését is magában foglaló thoraco-abdominalis
aneursyma kihívásától sem (1956) (13). Amint korábban
már említettük, 1955-tõl úttörõje volt a dissecalo
aneurysmák gyógyításának (14) (16. ábra).

Az érsebészet más területén is úttörõ volt. Többek
között 1953-ban elvégezte az elsõ sikeres carotis
endarteriektomiát. Ezt a mûtéttípust eredetileg, más
érterületen, Dos Santos 1947-ben írta le (15). DeBakey
elmondása szerint az ötletet az a véletlen megfigyelése
adta, hogy az egyik embolectomia alkalmával levált egy
meszes plakk, s alóla az artéria fal sima, fénylõ
subintimális rétege tûnt elõ.

DeBakeynek tulajdonítják a kiszélesítõ foltpasztika
1962-es bevezetését is (16). Meg kell azonban jegyeznünk,
hogy ezen eljárás elvét 1906-ban, Carrel már leírta, 
de érthetõ okokból ez nyilván feledésbe merült (17).

Bábáskodott az érprotézis megalkotásánál is. 
E munkásságáról késõbb még külön lesz szó.

Az érbetegségek területén végzett gyógyító és kutató
munkájáért 1963-ban megkapta a már említett, magas
Lasker Award for Clinical Research elismerést. Szakmai
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19. ábra. A DeBakey féle kötött, speciális
keresztredõzésû dacron protézis.

Fig. 19. Knitted DeBakey Dacron prostheses
with special crimping.

20. ábra. A DeBakey graft
szerkezete.

Fig. 20. Knitt of the DeBakey
graft.

21. ábra. A DeBakey féle 
érprotézis-sorozat.
Fig. 21. A series of 

DeBakey prostheses.



világhírre azonban elsõsorban szívsebészeti munkájával
tett szert (1-4). Rezidens korában találkozott elõször az
emberi szívvel, amely azonnal megragadta érzésvilágát:
„szinte vallásos révületet éreztem a dobogó szív láttán.”
Ragyogó szívsebész volt. Ezen túlmenõen, újításai
hatalmas lökést adtak e szakterületnek. A legjelentõsebb új
mûtéti módszere az aorto-coronaria bypass területén volt.
E mûtéttel a szívbetegségek egyik legnagyobb csoportja
vált gyógyíthatóvá. Az elsõ ilyen mûtétrõl ugyan 
D. C. Sabiston számolt be 1962-ben, de a beteg nem élt
sokáig. Ezután Clevelandban 1964-ben, R. Favaloro
alakította tovább az aorto-coronaria bypass mûtéti
technikáját. 1970-ben már 1086 sikeres mûtétrõl számolt
be (18). DeBakey szintén 1964-ben végezte elsõ sikeres
mûtétét. Õ volt az, aki tovább fejlesztette és biztonságossá
tette e mûtét technikáját és nagy számú betegen
bizonyította be e beavatkozás eredményességét.
Tevékenységével, bemutatók megtartásával jelentõsen
hozzájárult ahhoz, hogy ez a mûtét az egész világon
gyorsan elterjedjen.

Még orvostanhallgatóként, 1932-ben, megalkotta a roller
pumpát. Ezt ugyan akkor más célra készítette, de kb. 20 év
múlva alapvetõ része lett a J. H. Gibbon által konstruált szív-
tüdõ pumpának, amely lehetõvé tette a nyílt szívmûtétek
végzését.

Elsõk között végzett 1968-ban szívtranszplantációt.
Ugyancsak 1968-ban elvégezték az elsõ több szervi átültetést.
Vezetésével, négy csapattal, azonos donorból, négy betegbe,
szívet, egyoldali tüdõt és két vesét transzplantáltak.

Cooley-val együttmûködve, 1966-tól kezdve, saját
korában legmesszebbre jutottak a mesterséges szív
megalkotásában (17. ábra). A fentebb leírt konfliktus után
azonban DeBakey a továbbiakban nem folytatta ezt a
kutatási irányt, egyesek szerint megfosztva magát az igazi
Nobel-díjtól. Figyelmét inkább a már szintén korábban
megkezdett munkája, a legyengült szív ideiglenes
támogatását lehetõvé tevõ készülék megalkotására
fordította (Left Ventricular Assistance Device, LVAD). 
Az elsõ LVAD-t 1966-ban, egy 37 éves nõbetegen
alkalmazta, akinek mûtét után nem indult be a szíve. 
A pumpa 10 napig mûködött, s közben a szív magához
tért. A beteg még hat évig élt, amikor közlekedési balesett
miatt halt meg. Eljárását összesen 200 betegen használta.
Megalkották a készülék gyermeken alkalmazható
változatát is. Ezt 2003-ban, egy 10 éves gyermeken
végezték elõször, akkor õ volt a legfiatalabb ilyen beteg a
világon. Noon-nal, 2004-ben már 5 éves gyermeken is
használható készüléket készítettek el.

A mûtétek képi dokumentációjára igen nagy súlyt
helyezett. Vezetésével kidolgozták a mûtétek film
felvételének addig még nem alkalmazott, tökéletesített
módját. Ez a sebész szemszögébõl, a lehetõ legközelebbrõl
mutatja az operált területet és a mûtéti mozzanatokat.
Úttörõje volt a tele-medicinának, a mûtétek mûholdas
közvetítésének, ennek köszönhetõen 1965-ben, 
a Houstonban végzett szívbillentyû-beültetést az
olaszországi Genovában láthatták. 

A már említett kiváló mûszaki érzékének köszönhetõen
kb. 50 sebészeti mûszert szerkesztett, amelyek szintén a
nevét viselik. A mûszaki haladást az orvostudományban
igen fontosnak tartotta. Ebbõl a célból alapította meg a
Michael DeBakey Institute for Comparative
Cardiovascular Science and Biomedical Devices kutató
intézetet. A szakszerû, etikus állatkísérletek támogatására
létesítette a Foundation for Biomedical Research
alapítványt.

Az operált betegek sorsának tudományos szintû, hosszú
idejû nyomon követésére, s általában a magas színvonalú
dokumentációra és adatfeldolgozásra óriási energiát
fordított. Ezt a célt szolgálta, hogy volt betegeivel kiterjedt

22. ábra. Példák az érprotézis széleskörû
alkalmazási lehetõségére.

Fig. 22. Examples of the widely ranging usage
of vascular prostheses.

23. ábra. Service mûtét vázlata.
Fig. 23. Sketch of the service operation. 

DR. BARTOS GÁBOR

44 Érbetegségek, XVIII. évfolyam 2. szám, 2011/2.



levelezést folytatott.
Több mint 1300

t u d o m á n y o s
közleménye jelent
meg. Elõadásainak
száma ennél is több.
Számos szakkönyv,
könyvrészlet, vagy
fejezet viseli nevét.
Sok írása van egyéb
témákból is, mint pl.
az oktatás, az etika,
az orvosi kutatások,
az egészségvédelem
és a szociális prob-
lémák. Laikusoknak
is írt, ezek közül talán
a leghíresebb az 
1983-as kiadású Living Heart címû könyve. 

A nemzetközi tudományos életben is kivételes
elismerésnek örvendett. Szinte megszámlálhatatlan
tudományos társaság tüntette ki megbecsülésével. 
Alapító szerkesztõje volt a Journal of Vascular
Surgery c. szaklapnak. DeBakey indítványára szavazta
meg a Kongresszus a National Library of Medicine
létesítését, amely ma a világ legnagyobb
orvosi könyvtára.

Neves egészségpolitikus (medical statesman) volt. 
Több elnöknek volt rendszeres tanácsadója és elnöki
egészségpolitikai bizottságok tagja, mint pl. 
a Hoover Commission Advisory Committee, vagy a
Johnson érában a President’s Commission of Heart
Disease, Cancer and Stroke. Komoly segítséget nyújtott
Kennedy elnöknek a MEDICARE egészségbiztosító
létrehozásában. Külföldrõl is számos orvos-vezetõ és
politikus kérte ki tanácsait (1- 4).

Szerepe az érprotetikában

DeBakeynek hatalmas érdemei vannak az érprotetika
kifejlesztésében, ipari elõállításának megszervezésében,
alkalmazási lehetõségeinek megtalálásában és klinikai
bevezetésében, sõt a legújabb kori érprotézisek
szerkezetének kutatásában is. 

Az érprotézis elvét Voorhes 1952-ben véletlenül fedezte
fel (19), amikor kísérleti laboratóriumában észrevette,
hogy az egyik kutyaszív kamrájába hatoló selyemfonal
körül sima, fénylõ, tükrözõ hártya képzõdött.
Mikroszkóposan pedig a varrófonal elemi szálait átszövõ
kötõszövetet látott. A textilprotézis gondolatához így jutott
el. DeBakey azonnal meglátta a gondolatban rejlõ nagy
lehetõséget, s maga is intenzív kutatásba kezdett (1- 4).
Kísérletesen vizsgálta a különbözõ mûanyagokból, pl. a
nylonból és orlonból készült ruhaanyagok viselkedését.
Ennek során jutott el a poliészterek családjába tartozó
poliészter-tereftalátból, ipari nevén dacronból készült
anyaghoz, amely nem bomlott le az élõ szervezetben.
Ezzel elsõk között fedezte fel azt az alapanyagot, amelybõl
ma is a legtöbb graftot készítik.

Felesége varrógépén maga varrta elsõ érpótlóit 
(18. ábra). Többek között azt is, amelyet 1954-ben,
aneurysma mûtéte során, emberbe is beültetett. Ezt a
mûtétet szinte egyidõben végezte Blakemore 1954. évi,
elsõként elismert mûtétével (20). A beteg, a sikeres
beavatkozás után még 13 évet élt.

Bár a varrat nélküli graftot 1956-ban Sanger alkotta
meg (21), szinte ugyanekkor már DeBakey is foglalkozott
a varrat nélküli érpótló csövek gondolatával. Az elõállítási
módok közül elsõk között jutott el a kötött protézisek
koncepciójához (1- 4). 

A Philadelphia College of Textiles szerkesztett számára
speciális körkötõgépet. Segítségével, szintén 1956-ban, az
elsõ, klinikailag alkalmazható, kötött dacron protézisét
dolgozta ki (19, 20. ábra). Itt jegyezzük meg, hogy
protézisének speciális keresztredõzése olyan tökéletes,

26. ábra. Inguinalis álaneursma defectusának pótlása
kötött Dacron velúr grafttal.

(BG anyagából).
Fig. 26. Replacement of a pseudoaneurysm defect

in the groin with knitted Dacron velour graft
(from the collection of GB).

25. ábra. A velúr graft szerkezete.
Fig. 25. Structure of the velour graft.

24. ábra. Endothel egy 5 éves emberi
praeparatumban.

Fig. 24. Endothelium in a 5 year-old human sample.
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olyan precíz volt, amelyet azóta sem múltak felül,
segítségével minden elképzelhetõ anatómiai helyzetre
alkalmas, többek között elágazó csöveket is elõállított 
(21. ábra). Ezek közül mára lényegében csak a bifurkációs
Y-protézis maradt forgalomban. Meggyõzte a Pilling
Company nevû textilgyárat, hogy ipari méretekben állítsa
elõ az új terméket. Ettõl kezdve ez a graft, korának egyik
legismertebb és legelterjedtebben használt érpótlója lett.

Kidolgozta a mûanyag érpótlás indikációjának és
technikájának legkülönbözõbb módozatait (22. ábra).
Rövidesen több száz, 1964-ben már 6000 mûtét
eredményérõl számolhatott be. Rendkívül nagy érdemeket
szerzett ezen eljárás elterjesztésében. Már akkor végeztek
korrekciós, u. n. service mûtéteket is (23. ábra). Elméleti
tevékenysége is értékes. Munkatársaival kísérletesen
vizsgálták az érprotézis beépülését, morfológiáját (22).
Munkacsoportjának egyik tagja, Stumpf munkatársaival
döntõ bizonyítékot szolgáltatott abban a vitában, hogy a
graftokban talált endothel honnan származhat: igazolták,
hogy a keringõ vér alakos elemeibõl is jöhet. Malacokon,
1964-ben végzett kísérleteikben ugyanis a graft lumenében
felfüggesztett protézis-darabocska felszínén kialakult
autolog kötõszövetes bélésben egyértelmûen kimutatták az
endothelt (23, 24). Itt kell azonban hangsúlyozottan
megjegyeznünk, hogy ezt a jelenséget a magyar Huzella
Tivadar már 36 évvel korábban, 1928-ban leírta (25, 26).
Ezt még az érsebészet kialakulása elõtt fedezte fel, - az
eltelt idõ alatt mindez feledésbe merült.

Érprotézisük morfológiai viselkedését munkatársaival
emberi beteganyagban is megvizsgálták és több
közleményben is publikálták (27, 28). Az errõl szóló
második közleményük (28), bár nem a legkorábbi, de az
egyik, ha nem a legnagyobb számú esetet magába foglaló
tanulmány. Az 1964. évben megjelent közlésük szerint 67,
maximum 5 évig mûködõ, explantált graftot vizsgáltak
meg. Azt találták, hogy az emberi graftok morfologiája
több tekintetben eltérõ, de lényegében mégis, az
állatkísérletekben látottakhoz hasonló. Emberi anyagon is
kimutatták az endothel jelenlétét (24. ábra).

A hatvanas évekre kiderült, hogy a porózus érpótló
csöveknek, konstrukciójukban rejlõ, belsõ ellentmondásai
vannak. Ha túl kicsi a porozitás, akkor beépülési
nehézségek lépnek fel, ha túl nagy, akkor pedig vérzéses
szövõdmények fenyegetnek. Szinte lehetetlen volt
megtalálni az ideális porozitást. Többirányú kutatás indult

e konstrukciós hiba kiküszöbölésére. Az egyik irány a
velúr protézis, amely a ma használt graftok közül talán a
legelterjedtebb. Ennek felfedezése szintén DeBakey
nevéhez fûzõdik. A mûszívvel kapcsolatos kutatásai során
figyelt fel a velúr anyagra, és meglátta benne az
érprotetikai alkalmazás lehetõségét. A velúrszövet nagy
pórusú, de a bolyhos szövetszálak belógnak a pórusokba, s
így a thrombogén szövetfelszín jelentõsen nagyobb, mint a
hagyományos érpótlóknál (25. ábra). Ezért a beültetési
vérzés jóval kevesebb, a thrombus biztonságosabb
megkapaszkodása miatt az utóvérzés veszélye jóval
kisebb. Ugyanakkor a nagy porozitás a környezõ

27. ábra. Jámbor Gyula személyes feljegyzése DeBakey 1973. május 9.-én végzett mûtétérõl.
Fig. 27. Personal notes of Gyula Jambor about the operation performed by DeBakey on 9 May 1973

28. ábra. Michael E. DeBakey Csengõdy József
társaságában az István kórház B épületének bejáratánál

1973-ban. A képet Sándor József készítette.
Fig. 28. Michael E. DeBakey with Jozsef Csengody at the

entrance of Istvan Hospital B building in 1973. 
The picture was taken by Jozsef Sandor. 
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mesenchymális szövet számára szinte akadálytalan
benövési lehetõséget nyújt. Ezért jobb minõségû belsõ
bélés, neointima képzõdik. Az új protézissel szerzett
kedvezõ tapasztalatait 1964-ben írta le (28). Érdekes, hogy
ez a felfedezés akkor még nem keltett nagyobb
visszhangot. A velúr protézis csak hét év elteltével, 
1971-ben, R. L. Sauvage munkássága nyomán vált
közismertté (29). Ma a kötött dacron velúr protézis a
legelterjedtebb mûanyag érpótló (26. ábra).
Megjegyeznénk, hogy alig két évvel késõbb, 1973-ban
Karmos Viktor és Gyurkó György, Európában elsõk között,
megalkották a magyar velúr szövetet, amely, mind a szív-,
mind az érsebészetben jól bevált (30).

Maga DeBakey, valamennyi munkája közül az
érprotetikai munkásságát tartotta legfontosabbnak, mivel e
módszerrel lehetett a legnagyobb számú betegen segíteni.

Michael E. DeBakey magyar vonatkozásairól

DeBakey munkásságának aránylag kevés magyar
vonatkozása van. Egyik, viszonylag közeli munkatár-
sa, vagy inkább közremûködõje B. Halpert (Halpert
Béla) 1896-ban Magyarországon született, és mielõtt
az Egyesült Államokba ment, Prágában dolgozott. Az
USA-ban huzamos ideig a Yale University School of
Medcine kórbonctanán tevékenykedett, késõbb a Texas
Medical Center pathologus professzora lett.
Munkásságából a maga korában újszerû röntgen-
anatómiai vizsgálatait emeljük ki. Az érprotézisek
patho-morphologiájának tanulmányozásában nyújtott
DeBakey-nek hatékony segítséget. Tudományos élet-
mûvének elismeréséül, elhunyta után munkáit a texasi
J. P. Govern Historic Collection and Reseach Center-
ben õrzik.

DeBakey járt Magyarországon, valószínüleg két
alkalommal is. Errõl azonban a hazai szakirodalomban,
eltekintve egy tudományos ülésre szóló meghívótól (32),
nem találtunk forrást, ezért felkutatva a szemtanúkat, 
a „szájhagyományból” igyekszünk összeállítani e
történetet, amelyben emiatt ellentmondások is vannak. 

Tudomásunk szerint elsõ alkalommal 1973-ban G.
Noon kíséretében látogatott el hozzánk. Ekkor
Budapesten, az István Kórház B épületében, az Árvai
Attila professzor által vezetett Szívsebészeti Osztályt és a
Soltész Lajos vezette városmajori, akkor még IV. sz.
Sebészeti Klinikát látogatta meg. Több bemutató mûtétet
végzett. Ezekrõl az akkori szemtanuk tudósítottak. 
Sárközy Károly (33):”…ennek volt egyik jelentõs
eseménye az is, hogy 1973-ban osztályunkon az USA-ból
DeBakey professzort és teamjét vendég professzorként
fogadhattuk, aki a nálunk kivizsgált ischaemiás szívbete-
gen, közvetlen tapasztalatait és technikáját, - bemutató
bypass  mûtéteket végezve, adta át. Mi ugyan 1958-ban a.
mammaria ligaturával, mûvi pericarditis elõidézésével
próbálkoztunk, de eredmény nélkül. Az igazi lökésszerû
fejlõdés Árvay Attila prof. osztályvezetése alatt következett

be, amikor 1973-ban, DeBakey professzor elõször végzett
bemutató bypass mûtétet.”

Tudnunk kell azonban, hogy az elsõ hazai coronaria-
mûtétet Bodnár Endre a Littmann-klinikán már 1972-ben
elvégezte (18). 

Nemes Attila (34): „…többször is volt itt, de amire Te
gondolsz, az a bemutató mûtét volt. Konténerben mindent
hozott magával, számára csak konnektorra volt szükség
elektromosság nyerésére. Hozta magával Noon nevû
asszisztensét is. A mûtét a Kardiológiai Intézetben zajlott
nagy közönség elõtt, a többség kivetítõn figyelhette a
beavatkozást. A beteget aznap hívták be, Noon kolléga a
városmajori intézetben készítette az angiographiát. Aorto-
bifemoralis bypass mûtét történt. A másod-asszisztenciát
Soltész Lajos professzor látta el. A mûtét nem tartott 2
óráig se. Mint tudod, 1967-ben történt az elsõ ilyen mûtét
nálunk, és ekkor az átlagos mûtéti idõ 5-6 óra volt. 
A nyugodtan operáló DeBakeytõl megtanulhattuk, hogy
nem kell az ereket teljes terjedelmében kikészíteni. Akkor
vezettük be az ún. 120 fokos eszközöket. Csodák csodája, a
következõ 10 aorto-bifemoralis bypass mûtét már nálunk is
3 órán belül zajlott le.” 

Hasonlóan emlékszik erre Sugár Tamás (35) is, aki
akkor orvostanhallgató volt, s aki szerint is mindent hozott
magával, még bemosakodó-keféket is. A felszerelés egy
részét, a tartalék protézist, stb. itt is hagyta. Úgy
emlékszik, hogy a biztonság kedvéért két beteget
készítettek elõ és õ mindkettõt meg is operálta. A betegek
gyorsan és jól gyógyultak. Nagyon sokan jelen voltak a
beavatkozásnál, látni, alig lehetett, csak annyit, hogy
briliáns módon operált.

Jámbor Gyula emlékei felidézésében Csengõdy József
és Sándor József is segítettek, így további információkat

29. ábra. Karácsonyi üdvözlet DeBakey-tõl, 1959-bõl.
Fig. 29. Christmas greetings from DeBakey in 1959. 
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sikerült feltárni. Mi tette lehetõvé, hogy DeBakey
bemutató mûtéteket végezhessen nálunk? „Egy belga
hercegnõ szívbeteg gyermekét DeBakey operálta és
gyógyította meg. A gyermek gyógyulása után a hercegnõ
egy alapítvány-félét hozott létre acélból, hogy DeBakey a
világ különbözõ helyein bemutató érmûtéteket végezzen,
ezzel a viszonylag elmaradott országokban tõle
tanulhassanak. Olyan felszereltséggel utazott szerte a
világban, hogy a mûtõt akár a sivatagban is "percek alatt"
össze tudták dobni, - a vizet, mûtõi sátrat, teljes
személyzetet vitték magukkal.” Ezután mondja el a mûtét
történetét. „… A hercegnõ valószínüleg azért ajánlotta
országunkat is bemutató mûtétre, mert nálunk a Gemenci
erdõben szokott vadászni. A hercegnõ az Egyetemhez
fordult, 1973-ban Stefanics prof. volt az Orvosi Kar
dékánja, õ kapta a megbízást, hogy szervezkedjen 
a fogadással kapcsolatban. Nyilván az volt a
legegyszerûbb, hogy az István Kórházba hívja õt.” 

„A beteg tehát tõlünk, a III. sz. Sebészeti Klinikáról
való. 5 beteget ajánlottak fel választásra, végül közülük
Eke urat választotta. Õ elég egyszerû ember volt, úgy
emlegette a mûtétét, hogy azt a "Misi" végezte. A mûtét
1973. május 9.-én történt, aorto-bifemoralis bypasst
készített.” Jámbor dr. minden munkahelyén saját listát
készített az angiológiai betegek mûtéteirõl, így maradt
meg feljegyzése DeBakey mûtétérõl is (dátum, beteg neve,
mûtét neme: fordított Y, operatõr) (27. ábra). „A mûtõi
team: DeBakey, Noon, Stefanics, Csengõdy volt. Sándor
Jóska mondta el, hogy elõször Noon mosakodott be, utána
DeBakey, majd szép komótosan Stefanics prof. is
hozzálátott, de mire õ bemosakodott, az aorta már ki volt
preparálva...”

„Még egy történet : a hercegnõ is eljött, s ha már itt
járt, leugrott egy kis vadászatra. A fõvadász panaszkodott,
hogy egy rokona (vagy õ maga?) nagyon nehezen tud járni.
Mindezt a hercegnõ elmondta DeBakeynek, aki azonnal
felhozatta az embert, megvizsgálta és rögtön angiot is
készíttetett neki, majd az iliaca elzáródását még aznap meg
is operálta...”

„Nagy érdeklõdéssel kísért elõadást is tartott DeBakey.
Sándor Jóska a nagyon megkapó eset bemutatásokra
emlékszik. Bemutatott egy olyan esetet, ahol mindenki
nagy megdöbbenésére és csodálatára, aorto-bifemoralis
bypasst, renalis és carotis rekonstrukciót is végzett, 
- együlésben.”

Ugyancsak Csengõdy mondta el, hogy DeBakey igen
kellemes, udvarias, vidám „úriember” volt, aki szellemes
is tudott lenni. Emlékszik, amikor megkérdezték tõle,
miként tud ilyen nagy és sokirányú munkát végezni, azt
válaszolta: „Fontos hogy az ember jól válassza meg az
asszisztenseit, akik még az aláírását is hitelesen tudják
hamisítani.”

Csengõdy egész érsebészeti pályafutására hatással volt
DeBakey mûtéti technikája. Minden sietség nélkül,
sallangmentesen, és célratörõen operált, s mindezek
eredményeként igen gyorsan. Jó darabig tartotta a

kapcsolatot DeBakeyvel, aki rendszeresen küldött is neki
üdvözlõ lapokat mindaddig, amíg nem közölte vele azt a
hírt, hogy az általa operált Eke úr otthonában meghalt.
Ettõl kezdve nem jelentkezett.

DeBakey itt járta aláírásával hitelesített fotóval is
dokumentálva van (28. ábra).

Másik látogatása alkalmával, amely már biztosan 1976
után volt, DeBakey ismét tartott elõadást, amelyet Bartos
egyik munkatársa, Fórizs Zoltán is meghallgatott. Többek
között megragadta figyelmét a nyolcadik évtizedében járó
elõadó kezének halálos biztossága. A lézer pointerrel
minden ingadozás nélkül, egyetlen, határozott
mozdulattal, mindig pontosan rámutatott a vetített ábra
szóban forgó pontjára. 

Adataink vannak arról, hogy a hetvenes évek elsõ
felében, talán 1973- 1974-ben, Békássy Szabolcs
tanulmányúton járt nála, akirõl Jámbor azt írja: „én jól
emlékszem rá, - egy vékony, magas, sötét hajú fiúként él az
emlékezetemben, aki nálam négy-öt évvel biztosan
fiatalabb volt, és vagy az akkori szívsebészeten (esetleg
anaesthesiologusként), vagy az akkori II. Sebészeti
osztályon (mindenképpen a B épületben) dolgozott.
Lényeg, hogy itthoni sebész, aki esetleg ösztöndíjjal került
ki DeBakeyhez. Késõbbi pályafutásáról nem tudok.”
Békássy amerikai munkája nyomát megtaláltuk a korabeli
bibliográfiákban (39,40). 

Soltész Lajos közremûködésével Gótzy Gyula
1979-1980-ban dolgozott DeBakeynél, Houstonban.
Élményeit így írja le (41): „…1979-ben a néhai Soltész
Lajos, aspiránsvetetõ professzorom javaslatára pályáztam
meg az USA IREX ösztöndíját, amelyet szerencsésen
elnyertem. Így már 1979 novemberében utazhattam
Houstonba, DeBakey professzorhoz, érsebészeti
továbbképzésem, ill. disszertációm befejezésének
elõkészítése céljából. DeBakey és Noon professzorok már
jártak Magyarországon. Egy magyar asszonynak
készítettek aorto-bifemoralis bypass mûtétet, amelyben
Soltész professzor is segédkezett. A megérkezésem utáni
napon már találkoztam DeBakeyvel, aki nagyon kedvesen
fogadott. Érdeklõdött Soltész Lajos felõl. Megmutatta az
intézetét, a Methodista Hospitalt, majd bemutatott számos
kollégájának. Közvetlen felettesemmé MacCollum-ot
jelölte ki. Megismerkedtem elsõ asszisztensével, Noonnal
is. Az elsõ héten a Doppler laborba osztottak be, ahol a
carotisok vizsgálatát ugyanolyan bidirekcionális
készülékkel végezték, mint amilyennel itthon is dolgoztam.
Disszertációm fõ témája is a Doppler készülék alkalmazási
lehetõségeinek kérdése volt. A késõbbiekben már a mûtõbe
nyertem beosztást. Elsõsorban az aorto-coronaria bypass
mûtéteket tanulmányoztam. Ezekbõl már akkor is naponta
többet végeztek. Az elõkészítés, a feltárások, a motorra
tevés és a véna kivétele az asszisztensek feladata volt. 
A professzor csak ezután kapcsolódott be a mûtétbe.
Nagyon nagy tekintélyû szívsebész volt már akkor a
Világon. A 70. születésnapjára bronz mellszobrot
készítettek, amelynek leleplezésekor az akkori elnök,
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Carter volt a fõvendég. A szobor a mûtõblokk elõtti helyen
lett felállítva. DeBakey természetesen szívmûtétet végzett
ebben az idõben. A mûtõbõl leszaladt az udvarra.
Bosszúsan kezet fogott a jelenlévõkkel, üdvözölte Carter
elnök urat. Majd a szoborra nézve megköszönte azt, és
közölte a vendégekkel: Uraim, a szobor jobban néz ki, mint
én. Ünnepeljenek csak tovább! Majd sietve visszament a
mûtõbe. Csak késõbb döbbentem rá, milyen nagy
tekintélyem lett azáltal, hogy DeBakey mellett
dolgozhattam.”

Végül, had említsük meg az egyik szerzõ (BG) vele
kapcsolatos élményeit, mivel igen jól beleillenek a róla
festett képbe. Egyébként lehetséges, hogy ez volt az elsõ
magyarországi kapcsolatfelvétel DeBakeyvel: „Az ötvenes
évek második felében kezdtem el foglalkozni a
magyarországi érprotézis kidolgozásának gondolatával (42,
43) úgy, hogy addig közelrõl még nem is láttam egyet sem.
Pusztán a közlemények képei alapján készítettük el házilag,
az elsõ nylon, horgolt érprotézisünket. Ekkor írtam többek
között DeBakeynek kérve, hogy küldjön protézis-mintát.
Nem nagyon reméltem, hogy választ kapok. Legnagyobb
meglepetésemre ez a már akkor is nemzetközi hírû
professzor, szinte postafordultával teljesítette kérésemet.
Ezután több levelet váltottunk az érprotézisrõl, és elküldte
több új munkájának különlenyomatát. Késõbb, igen nagy
örömömre, felajánlott egyéves ösztöndíjat is Houstonba.
Ebbõl, sajnos, a közben kitört karibi válság miatt, nem lett
semmi, s körülményeim átalakulása következtében késõbb
sem sikerült realizálnom ezt a meghívást. Így is életre szóló
élmény és emlék volt ez a segítõkészség és megtiszteltetés,
amelyben ez a világhírû tudós engem, a vasfüggöny mögöti,
ismeretlen fiatal doktort részesített. A mellékelt 1959. évi
protokoll karácsonyi üdvözlet (29. ábra) õrzi e rövid
személyes kapcsolat emlékét.”

Epilógus

Michael E. DeBakey élettörténete azt mutatja, hogy kellõ
tehetség, akarat, szorgalom és lehetõség birtokában, a mai
korban is lehet közel polihisztori szintre emelkedni. Igazi
emberi nagyságát jelzi, hogy páratlan szakmai világsikere és
fantasztikus anyagi gazdagsága ellenére is megõrizte
empátiáját, aktív segítõkészségét nemcsak betegei, hanem a
világon bárhol élõ orvostársai, sõt tágabb értelemben az
egész emberiség iránt. Valóban, nagy ember volt!
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Hemodialízis-fisztulák sebészi
trombektómiájának eredményei

DR. SIMON GIZELLA, DR. SZENDREY LÁSZLÓ,
DR. LADÁNYI ERZSÉBET, DR. MÁTYÁS LAJOS

ÖSSZEFOGLALÁS

Ebben a retrospektív tanulmányban a szerzõk a 2005.
január 1. és 2009. december 31. között a B-A-Z Megyei
és Egyetemi Oktató Kórház Érsebészeti Osztályán
készített hemodialízis-fisztulák adatait elemzik,
különös tekintettel a sebészi trombektómiák
eredményeire. Az adott idõszakban 667 fisztulát
képeztek 551 betegen. A betegek átlagéletkora 60,3 év
volt. A készített fisztulák megoszlása a következõ volt:
342 radio-cephalicus, 226 brachio-cephalicus, 
74 brachio-basilicus és 25 mûérrel képzett fisztula az 
a. brachialis és a v. axillaris között. Jelenleg is mûködik
206 fisztula, és további 141 betegnek mûködött a
fisztulája, amikor  alap- vagy társbetegsége miatt
meghalt. Fisztulatrombózis 189 esetben alakult ki. 118
esetben nem történt trombektómia. Ennek okai: a
fisztula nem tágult fel kellõképpen; vérhozama
folyamatosan csökkent; álaneurizma alakult ki; a véna
kötegezetté vált vagy rendellenes lefutású volt;
bizonytalan volt a trombózis kialakulásának ideje; 
a beteg hajlamos volt hipotóniára; a punkció helyén
bõrnekrózis alakult ki.
Sebészi trombektómiát 71 esetben végeztek. 
Korai reokklúziót 40 betegnél észleltek. 31 betegnél
volt sikeres a trombektómia, mely után az átlagos
átjárhatósági idõ 29 hónap volt a radio-cephalicus, 
10 hónap a brachio-cephalicus, 3,3 hónap a 
brachio-basilicus és 11,2 hónap a felkari
mûérfisztuláknál. Eredményeik alapján kimondható,

RESULT OF SURGICAL THROMBECTOMY OF
HEMODIALYSIS FISTULAS

Gizella Simon M.D., László Szendrey M.D., Lajos
Mátyás M.D., Erzsébet Ladányi M.D.

The authors present their results with surgical
thrombectomy of hemodialysis fistulas carried
out in the Vascular Surgical Department of
Borsod-Abaúj-Zemplén County and University
Teaching Hospital from 1 January 2005 to 31
December 2009. Surgical thrombectomy is
conventionally performed to treat the
thrombosed arteriovenous fistulas; however, the
mid- or long-term patency rate of these
procedures remains low. The aim of this
retrospective study is to evaluate the feasibility of
surgical thrombectomy. During the studied
period, 667 fistulas were created in 551 patients.
Their mean age was 60.3 years. Altogether 
342 radio-cephalic, 226 brachio-cephalic,
74 brachio-basilic and 25 graft fistulas were
created. There are 206 fistulas still functioning,
and 141 patient died with a patent fistula. There
were 189 thrombosed fistulas. Thrombectomy
was not attempted in 118 cases, the reasons of
which were as follows: the fistula failed to mature
properly, venous flow had been continually
decreasing, pseudoaneurysm formation,
thickened vein wall or abnormal tortuosity of the
vein, uncertain time of thrombosis, the patient
had frequent periods of hypotension, and
necrotic puncture site. The total number of
surgical thrombectomies was 71. We observed
early reocclusion in 40 patients. Thrombectomy
was successful in 31 patients with a mean
postprocedural patency of 29 months for 



Bevezetés

A végstádiumú veseelégtelen betegek száma
folyamatosan növekszik mind világszerte, mind
hazánkban. A növekedésért elsõsorban a diabéteszes és
hipertóniás betegek növekvõ száma tehetõ felelõssé. 

A végstádiumú veseelégtelen betegek száma Európában
évente 150-200/1 millió lakos. A betegek életkilátásai
folyamatosan javulnak. Ez részben az egyre jobb
gyógyszeres kezelésnek és az egyre hatékonyabb
hemodialízisnek köszönhetõ. Magyarországon körülbelül
10 000 végstádiumú veseelégtelen beteg él. Ezen betegek

kezelése során elvárás, hogy 65%-ban
legyen használható fisztula a kezelés
megkezdésekor, illetve a hemodialízis
85%-ban fisztulán keresztül történjen (1).
Ez nagy kihívást jelent a kezelésekhez
fisztulát készítõ sebészeknek, mivel az
arteriovenózus behatolási helyeket egyre
hosszabb ideig kell biztosítani a betegek
számára. Ezen elvárásnak igyekszik
megfelelni a B-A-Z Megyei Kórház
Érsebészeti Osztálya a Fresenius Medical
Care Miskolci Nephrologiai Központtal
közösen.

Célkitûzés

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és
Egyetemi Oktató Kórház Érsebészeti
Osztályán az arteriovenózus 
fisztulák kialakítását saját vénával 
vagy graftimplantációval végezzük. 
A nemzetközi ajánlásoknak megfelelõen
a vénával késztett fisztulákat részesítjük
elõnyben, mivel kisebb az infekció vagy
trombózis gyakorisága és hosszabb az
átjárhatósági idõ (2). Az alkaron 
radio-cephalicus, a felkaron brachio-
cephalicus vagy anteponált és lateralizált
brachio-basilicus fisztulákat készítünk.
Azokban az esetekben alkalmazunk
PTFE graftot, amikor vénával képzett
további fisztula kialakítására már nincs
lehetõség. 

Munkánkban a 2005. január 1. és
2009. december 31. között osztályunkon
készített hemodialízis-fisztulák adatainak
retrospektív vizsgálatát végeztük el.
Elemeztük, hogy a fisztulatrombózisok
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2. ábra. Korai reokklúziók.
Fig. 2  Early reocclusions.

hogy a trombotizált arteriovenózus fisztulák sebészi
trombektómiája válogatott esetekben ajánlható
kezelési mód, mert bár mind a közép, mind a hosszú
távú eredmények szerények, a trombektómiával adott
esetben jelentõsen meghosszabbítható a fisztula
élettartama, és ezzel kitolható a végleges
hemodialízis-katéter beültetésének ideje.

KULCSSZAVAK
hemodialízis-fisztulák, sebészi trombektómia

the radio-cephalic, 10 months for the 
brachio-cephalic, 3.3 months for the 
brachio-basilic, and 11.2 months for the graft
fistulas. Our conclusion is that surgical
thrombectomy should be performed in selected
cases because it significantly extends the
usability of the fistula and postpones
hemodialysis catheter implantation.

KEYWORDS
hemodialysis fistulas, surgical thrombectomy 

1. ábra. 2005. január 1. és 2009. december 31. között készített
és jelenleg is mûködõ fisztulák.

Fig. 1 Fistulas created from 1 January 2005 to 31 December 2009
and still functioning.



milyen okok miatt alakultak ki, milyen megfontolások
alapján döntünk a trombektómia mellett, illetve a
trombektómia után milyen a korai és a hosszú távú
átjárhatóság. 

Beteganyag, módszer és eredmények

A vizsgált idõszakban 551 veseelégtelen betegen
végeztünk mûtétet, és összesen 667 fisztulát képeztünk. 
A betegek átlagéletkora 60,3 év volt. A fisztulák
megoszlását az 1. ábra mutatja. Radio-cephalikus fisztulát
342 esetben készítettünk. Figyelembe vettük a betegek
jobb- vagy balkezességét, így 250 fisztulát a bal alkaron
alakítottunk ki. Brachio-cephalikus fisztulát 226, 
brachio-basilikus fisztulát 74 és a. brachialis - v. axillaris
közötti protézisfisztulát 25 esetben készítettünk. 
A készítésük óta jelenleg is mûködõ fisztulák száma 206,
és további 141 esetben mûködött a fisztula, amikor a beteg
alap- vagy társbetegsége miatt meghalt. 

A fisztulamûtétek elõtt Color UH vizs-
gálat készült mindkét felsõ végtagról,
mely információt ad a vénák, illetve
szükség esetén az artériák átmérõjérõl. 
A fizikális vizsgálat és az UH lelet
alapján terveztük meg a fisztulaképzés
helyét. Ennek ellenére 46 fisztula 24 órán
belül, további 30, egy hónapon belül
trombotizált (2. ábra). Ennek okát a
gracilis artériákkal, a korábban
többszörösen pungált és emiatt
hegesedett vénákkal, illetve a preoperatív
UH lelet ellenére gracilisnek talált
vénával magyaráztuk. Néhány esetben
technikai hiba történt, és az elvégzett
korrekció után a fisztula mûködött. 
A késõi trombózisokat szintén fizikális és
UH vizsgálattal igazoltuk.

Nem végeztünk trombektómiát 118
esetben. Ennek okai a következõk voltak:
gracilis, a fisztula érési ideje alatt nem
kellõképpen feltáguló véna és/vagy
artéria; a kezdetben kielégítõ, majd a
kezelések alatt fokozatosan csökkenõ
vérhozam; a punkciók helyén kialakult
aneurizmaszerû tágulat vagy éppen a
véna fal megvastagodása, kötegezetté
válása; a véna rendellenes lefutása; 
a trombózis bizonytalan ideje, a
dokumentáció alapján hipotóniára való
hajlam; a punkciós hely felett észlelt
bõrnekrózis (3. ábra).

Amennyiben lehetõséget láttunk a
sebészi trombektómiára, azt mielõbb
elvégeztük (4. ábra). A beavatkozást
helyi érzéstelenítésben végeztük,
összesen 71 esetben. A fisztulatrombózis

okaként szereplõ aneurizmaszerû tágulatot 5 alkalommal
reszekáltuk, majd PTFE vagy vénás interpozitum
segítségével rekonstruáltuk a fisztulát. Összesen 40
esetben láttunk 24 órán, illetve 1 hónapon belüli ismételt
reokklúziót (5. ábra). Ezt sok esetben a mûtét során is
észlelt jelentõs vénafal-megvastagodással, hegesedéssel
magyaráztuk, de a falhoz tapadó maradványtrombusok is
elõidézhették a reokklúziót. Az anasztomózis
magasságában kialakuló intimahiperplázia és a
következményes anasztomózisszûkület is szerepet játszhat
a reokklúzióban.

Trombektómia után 31 fisztula volt továbbra is
mûködõképes, és alkalmas a beteg hemodialízis
kezelésének folytatására nefrológiai centrumunkban 
(6. ábra). Leghosszabban az alkari radio-cephalicus
fisztulák maradtak nyitva a trombektómia után, átlagosan
29 hónapig (2-64 hónap). A trombektomizált felkari
brachio-cephalicus fisztulák átlagos átjárhatóságát 
10 hónapnak (2-19 hónap), az anteponált brachio-basilicus
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3. ábra. Miért nem végeztünk trombektómiát?
Fig. 3 Why was a thrombectomy not performed?

4. ábra. Az elvégzett trombektómiák fisztulák szerinti megoszlása.
Fig. 4 Thrombectomies according to the type of fistula.



fisztulákét 3,3 hónapnak (1-8 hónap) találtuk,  illetve 11,2
hónapnak (3-29 hónap) a felkari a. brachiális - v. axillaris
között kialakított mûérfisztulákét. Az átlagos
nyitvamaradási idõ 6,8 hónap volt (5-8 hónap) a
trombektómiával együlésben elvégzett aneurizma-
reszekció és interpozitumbeültetés után.  

Megbeszélés

1966 óta, amikor Brescia és Cimino leírták az azóta az
õ nevüket viselõ arteriovenózus fisztulát (3), számtalan
tanulmány jelent meg a natív vénával és PTFE grafttal
képzett fisztulák eredményeirõl. Több összehasonlítást
végeztek annak eldöntésére, hogy a natív vagy a
graftfisztulák, illetve az alkari vagy felkari fisztulák
alkalmazhatóak-e jobban.

A National Kidney Foundation, Kidney Disease
Outcomes Quality Initiativ Guideline-nal (4) egyet-

értésben, a legtöbb szerzõ a natív AV fisztulát tartja az
elsõdlegesen választandó mûtétnek. (5, 6) Vizsgálták a
felkari brachio-cephalicus és brachio-basilicus, valamint a
könyöktáji fisztulák átjárhatóságát. Mindhármat ajánlják
abban az esetben, ha alkari fisztula nem képezhetõ (7, 8).
Hazánkban Biró számolt be a könyöktáji fisztulával
szerzett tapasztalatokról, és javasolja annak elkészítését,
mint második vonalbeli lehetõséget (9). A sebészileg
nehezebben elkészíthetõ anteponált brachio-basilicus
fisztula is jobb átjárhatósági eredményeket mutatott, mint
a felkari graftfisztula (10, 11).

A folyamatos kutatásoknak köszönhetõen
megismerhettük a vénafalváltozások és a gyulladásos
mediátorok fontosságát. Utóbbiak vonatkozásában ismert
az az ajánlás is, hogy a gyulladáscsökkentõ kezelés 
gátolja ezen mediátorok felszabadulását, és ezáltal javítja a
fisztulák hosszú távú átjárhatóságát (12). 

A fisztulatrombózisok egyik okaként szereplõ
vénaszûkületek alapja az endotél
sérülése, a neointima proliferációja, a
fibromuszkuláris hiperplázia, és az ezek
következtében kialakuló turbulens
áramlás. A trombociták aktiválódásával
gyulladásos mediátorok, oxidánsok és
egyéb toxikus molekulák kerülnek a
véráramba, melyek közvetlenül
károsítják az érfalat, majd kialakul a
szûkület és a fisztulatrombózis. 
A folyamatban szerepet játszik még a
dializált betegek fokozott alvadékony-
sága is, melynek hátterében a 
cukorbetegség, a szívelégtelenség, a 
hipalbuminémia és az emelkedett
homociszteinszint is szerepet játszhat
(13).

Az elkészített fisztulát folyamatosan
ellenõrizni kell. A fisztula hosszú távú
megõrzése a nefrológus, a sebész és az
intervenciós radiológus szoros 
együttmûködését igényli (14). 
A kezelések során a nefrológus által
észlelt emelkedett vénás nyomás
felhívhatja a figyelmet a kialakuló
szûkületre (15), melyet célzott UH
vizsgálattal lehet igazolni, és az elektíve
elvégzett PTA vagy sebészi revízió
megakadályozhatja a fisztula trombózisát
és elvesztését.

Vizsgálták a különbözõ gyógyszeres
kezeléseket is, és azt találták hogy az
ACE-gátlók javították a fisztulák
átjárhatóságát (16). A clopidogrel csak a
fisztula érési folyamata alatt volt jó
hatással az átjárhatóságra, a hemodialízis
kezelések alatt már nem csökkentette a
trombózisok számát (17).
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6. ábra. Eredmények, az  átlagos átjárhatósági idõk hónapban megadva. 
Fig. 6 Results: mean patency period in months,

following successful thrombectomy.

5. ábra. Az elvégzett trombektómiák utáni korai reokklúziók.
Fig. 5 Early reocclusions after surgical thrombectomy.



Amennyiben bekövetkezik a fisztula trombózisa, úgy a
perkután intervenciós vagy nyitott sebészi trombektómiát a
lehetõ leghamarább el kell végezni, mivel minél tovább
érintkezik a vérrög az érfallal, annál nagyobb az endotél
sérülésének a veszélye a trombus eltávolítása során (4, 18),
és ez oka lehet a reokklúziók nagy számának. A natív
fisztulák esetében a trombózis napján elvégzett
trombektómia, protézisfisztulák esetében a 3 napon belüli
trombektómia adja a legjobb eredményt (19). Többen
ajánlják alkari fisztulák trombektómiájakor az együlésben
készített proximálisabb reanasztomózist az eredeti
anasztomózisnál gyakran észlelhetõ intimahiperplázia
miatt (20, 21). Tordoir és mtsai 1 metaanalízis és 8
randomizált vizsgálat eredményeit áttekintve azt találták,
hogy a nyílt sebészi, illetve az endovaszkuláris
trombektómiák eredményei hasonlóak, de a sebészi
trombektómia kevésbé költséges (22).

Lipari és mtsai a sikeres trombektómiák arányát 
84,4%-nak találták. A mi eredményeink nem ilyen
biztatóak. Ezt az általuk alkalmazott 3-4 havonta ismételt
folyamatos ellenõrzõ programmal magyarázzuk, melynek
segítségével idõben észlelték és korrigálták a kialakuló
szûkületeket (23).

Bár az általunk elvégzett sebészi trombektómiákkal
nem értünk el a fentihez hasonló jó eredményeket, de
azokban az esetekben, amikor a trombektómia mellett
döntöttünk, hónapokkal sikerült meghosszabbítanunk a
fisztulák használhatóságát, ezért feltétlenül ajánljuk a
trombektómia elvégzését. A késõbbiekben, a nefrológus
kollégákkal szorosan együttmûködve, a fisztulák
rendszeres ellenõrzésére kidolgozandó protokollal
kívánjuk javítani eredményeinket.
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Tisztelettel meghívjuk Önt a Bécsben

megrendezésre kerülõ 2. gyakorlati továbbkép-

zésünkre. Az elsõ ilyen rendezvényünk 2010.

novemberében volt, amelyet a résztvevõk és

oktatók, valamint a kiállítók nagyon sikeresnek

értékeltek. Az elmúlt alkalommal 100 résztvevõ

jelentkezését tudtuk elfogadni, ezért 50

jelentkezõt vissza kellett utasítanunk. 

A rendezvény szokatlan és örvendetes

módon egyéni gyakorlati tréning lehetõséget

nyújt duplex ultrahang, saphena laser-,

rádiófrekvenciás- és gõz-mûtét, hab sclero-

terápia, stent és vena cava filter behelyezés,

intravascularis ultrahang, pharmacomechanikai

thrombectomia és pólyázási módszerek

vonatkozásában. 

A résztvevõk a kurzus teljes 3 napos idõ-

szakában, a 20 gyakorlati helyszínen jelen lévõ

és rendelkezésre álló oktatók és cégképviselõk

közelében dolgoznak. 

A napi tevékenység reggel elõadásokkal (30),

majd jellegzetes esetek bemutatásával (14) és

átbeszélésével kezdõdik, míg a délután összesen

15 órás idõszak lesz a gyakorlati tevékenységre

szánva.  

A részvételi díj 500 £. A résztvevõk száma

100 fõben limitált, a felvétel a jelentkezés

sorrendjében történik. Kérjük a program és a

regisztráció céljából nézze meg honlapunkat.

A következõ oldalakon Michel Perrinnek, az

elõzõ továbbképzésrõl írt beszámolóját

olvashatják.

Helyszín: Eventhotel Pyramide, Vösendorf, Bécs, Ausztria

Idõpont: 2011. október 20-22. 

Szervezõ Bizottság: Bo Eklöf, Peter Neglen, Andrew Nicolaides,

Jan Christenson, Alfred Obermayer, Bernhard Partsch.

Jelentkezés és további információk: Anne Taft, European Venous Forum, 

POBox 172, Greenford, Middx, UB6 9ZN, UK. 

Tel/fax: +44 (0)20 8575 7044, 

Email: admin@europeanvenousforum.org, 

Honlap: www.europeanvenousforum.org

Európai Vénás Fórum
2. gyakorlati továbbképzése



BESZÁMOLÓ

Érbetegségek, XVIII. évfolyam 2. szám, 2011/2. 59

Az elsõ, Európai Vénás Fórum által szervezett
gyakorlati továbbképzés, a ciprusi Larnacában 2010.
november 4-6-ig került megrendezésre. A 30 elõadó, a
véna betegségek 12 európai és amerikai országának
kiemelkedõ specialistái, élükön Bo Eklöffel, Athanasios
Giannoukasszal, Peter Neglennel, Andrew Nicolaidesszel
és Stylianos Papasszal bonyolították le a kurzust. 
A program délelõtti elõadásokból és délutáni gyakorlati
képzésekbõl állt.

Elõadások

Az elõadások a következõ témákat ölelték fel:
alaptudományok, a varicositas kezelése (konzervatív 
és mûtéti), a krónikus vénás elégtelenség diagnózisa és
kezelése (C3-C6), az akut mélyvéna trombózis kezelése
(konzervatív: antikoagulálás, kompressziós kezelés;
mûtéti: trombus eltávolítás, cava filter behelyezés).
Minden elõadást az elnökök megjegyzései és a hallgatóság
hozzászólásai követtek, amelyek gyakran szenvedélyes

vitákba torkoltak. Az összesen 28 elõadáson kívül, külön
ülés foglalkozott a szimulátorokkal végzendõ jövõbeni
oktatással. 

Esetismertetések

A délutáni ülések kezdetén összesen 14 esetet
ismertettek. Ezek némi áthangolódást és agytornát
jelentettek a tengerre nézõ, napsütötte teraszon
elfogyasztott, bõséges ebédet követõen.

Gyakorlati képzések

A gyakorlati képzések jelentették a kurzus
legértékesebb részét. A résztvevõk négyfõs csoportokat
alkottak. A csoport sorra járta a 24 képzési állást, ahol
minden esetben fél-fél órát töltöttek. A szervezõk vagy
cégképviselõk egyikének demonstrációja után, minden
résztvevõ alkalmat kapott, hogy a szakemberek
segítségével, a célnak legmegfelelõbb eszközzel, maga is

Európai Vénás Fórum
elsõ gyakorlati továbbképzése

DR. MICHEL PERRIN

1. ábra. Cook cava filter bemutatása 
Tony Gasparis irányításával.

2. ábra. BSCI Wallstentet Peter Neglen
irányításával helyezik be.
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gyakoroljon (1-4. ábra).  A gyakorlati képzések a
legfontosabb véna betegségekkel kapcsolatos témákat
ölelték fel: duplex vizsgálatot, véna cava filterek
behelyezését, trombektómiát, saphena ablációt,
kompressziós módszereket, IVUS és stent alkalmazást. 

Duplex vizsgálat

- Általános cél. A gyakorlat végén minden résztvevõ
azonosítani tudta a véna és a környezõ szövetek anatómiai
pontjait, az akut és krónikus véna betegségek ultrahang
jellemzõit, valamint ezek differenciáldiagnózisát. 

- Alsó végtag – normál lelet. A résztvevõk gyakorlatot
szereztek a felületes-, mély- és perforans vénák UH
diagnosztikájában, használták az occlusio és reflux
vizsgálatára alkalmas manõvereket, felismerték az eltérõ
leleteket, és azokat értékelni is tudták. 

- Alsó végtag – felületes vénaelégtelenség. A résztvevõk
a v. saphena magnában, parvában és az oldalágakban
refluxot, ezen kívül a magna és parva közötti összeköttetést
tudtak kimutatni, továbbá ennek, a kezelésre vonatkozó
jelentõségét meg tudták ítélni.

- Alsó végtag – mélyvéna elégtelenség. A résztvevõk a
mélyvénákban refluxot és obstrukciót tudtak kimutatni,
továbbá ennek akut és krónikus formáját elkülöníteni. 
Fel tudták ismerni a felületes reflux hatását a mélyvénák
mûködésére.

- Alsó végtag – perforans véna elégtelenség. 
A résztvevõk detectálták a perforans refluxot és annak
felületes vénákra kifejtett hatását. 

- Abdominális és medencei vénák vizsgálata.
A résztvevõk megvizsgálták a rekesz és a lágyékszalag
közötti terület fõ vénás elvezetését. Észlelték a nutcracker
és véna iliaca kompressziós szindromák során az
összenyomott vénákat, azonosították a v. ovaricát és iliaca
internát, és különbözõ reflux provokáló manõvereket
alkalmaztak. 

Vena cava inferior (IVC) filter behelyezés és
trombektómia

- ALN opcionális filter. Az oktatás végére a résztvevõk a
modellbe be tudtak helyezni egy ALN IVC filtert. 

A pozícionálás és az eltávolítás szövõdménymentes
elvégzésének speciális módszerét és trükkjeit is
megtanulták.

- Cook – IVC filter. A gyakorlat során megszerezték azt
a tudást, amelynek segítségével egy modellbe Cook filtert,
akár a v. jugularison akár a v. femoralison keresztül 
– tekintettel a választás elõnyeire és hátrányaira, – 
be tudtak helyezni, és eltávolítani. 

- Medrad – Angiojet eszköz. A gyakorlat során, 
az Angiojet mûszer összeszerelésének és szétszedésének, 
a katéter megfelelõ kezelésének, alkalmazási
indikációjának, a Power Pulse trombolízis adjuváns 
infúzió adásának és szimulátor eszközön történt gyakorlati
alkalmazásának ismereteit, annak elõnyeit és lehetséges
szövõdményeit sajátították el.

- Coviden-Trellis. A gyakorlat végére a résztvevõk a
beavatkozásra alkalmas betegeket ki tudták választani,
azokat megfelelõen elõkészíteni, a Trellis eszközt
bevezetni és használni, valamint a trombus eltávolításhoz
szükséges kiegészítõ trükköket képesek voltak alkalmazni.

Saphena abláció

- AngioDynamics – lézer abláció. A résztvevõk 
a gyakorlat során elsajátították a kezelés megtervezését, 
a leadott energia megítélését, a generátor beállítását, 
az eszköz nõver segítségével történõ használatát, 
a kezelendõ véna, ultrahang-vezérelt mikro punkcióját, 
a kezelõ szál csúcsának ultrahang segítségével 
a sapheno-femoralis junkció közelébe történõ
pozícionálását, a tumescens anaesteticum beadását és
VenaCureEVLT eszközzel a kezelés elvégzését.

- KLS Martin Group-lézer abláció. A résztvevõk a
gyakorlat végére a KLS lézer-generátor kezelés
megtervezését, az energia dózis kiszámítását, a megfelelõ
paraméterek beállítását, továbbá a v. saphenába
behatolást és az intraluminaris szál UH irányított
pozícionálását, az asszisztenciával történõ
együttmûködést és végül a megfelelõ energiával történõ
ablációt is elsajátították.

- Covidien-Radiofrekvenciás abláció. A résztvevõk a
gyakorlat végére a véna UH irányított kanülálását, 
a ClosureFast katéter sapheno-femoralis beömlési

3. ábra. Innothera kompresszió alkalmazása,
Dragan Milic segítségével.

4. ábra. Cava filter behelyezése Mentice szimulátoron,
Lars Lönn irányításával.



pozícionálását, a megfelelõ tumescens anaestheticummal
történõ infiltrációt és a ClosureFast katéterrel történõ
ablációt is elsajátították.

- Fibrovein-hab scleroterápia. A gyakorlat végére a
résztvevõk a megfelelõ hab levegõvel történõ
elkészítését, a habkezelési terv felállítását, az UH
irányított injekciót és a kezelés végén a kompresszió
felhelyezését is elsajátították.

Kompressziós módszerek

- CircAid eszközök. A gyakorlat végére a résztvevõk
megértették a modellálható, rugalmatlan kompressziót és
ennek háttér technológiáját, a terápiás szintû CircAid
kompressziós erõ mérésének tudományos hátterét,
valamint megtanulták és gyakorolták a Juxta-Fit és
CircAid készítmények felhelyezését. 

- Inothera –Tubulcus. A gyakorlat végére a résztvevõk
alkalmazni tudták a többrétegû Tubulcus kompressziót,
Picopress és Kikuhime készülékkel a bandázs alatti
nyomás értékeket és a statikus feszességi indexet meg
tudták határozni, és a Multilayer valamint Tubulcus
kötszerekkel különbözõ kötés alatti nyomásértékeket
voltak képesek létrehozni.

-  Lohman & Rauscher-bandage. A gyakorlat végére a
résztvevõk fel tudtak helyezni egy egyhétig viselhetõ,
rövidre nyújtható kompressziós kötést és saját lábukon
érezhették a nyugalmi és munkanyomást, megértették 
az eredményes kompresszió hatásmódját és
haemodynamikáját. 

- Mentice - Simulator. A gyakorlat végére a résztvevõk
megértették a Mentice VISIT-C szimulátort, a véna cava
inferior filterek koncepcióját és képesek voltak a
szimulátorba egy Angiotech cava filtert behelyezni.

IVUS/ stenting

- Cook- Zilver Vena Stent. A gyakorlat végére a
résztvevõk megértették a megfelelõ véna stent eljárások
gyakorlatát és az iliofemoralis véna szakaszba egy Zilver
Vena stentet be is tudtak ültetni.

- BCSI-Wallstent. A gyakorlat végére a résztvevõk
megértették a WALLSTENT behelyezés speciális
sajátságait, ki tudták választani a megfelelõ méretet és

hosszúságot, megtanulták a stent behelyezésben az IVUS
irányítást, és be is tudták vezetni a WALLSTENT-et a
femoro-ilio-cavalis érszegmentumba.

- Volcano-IVUS. A gyakorlat végére a résztvevõk
megértették a Volcano s5 IVUS tower gyakorlati hasznát, 
a multi-array technológiát, azonosítani tudták az ér
lumenét és a kolleteralis ereket, valamint a stenosisokat, 
és az IVUS kép alapján a kezelést is el tudták végezni. 

Kompressziós harisnyák

- Bauerfeind harisnya. A gyakorlat végére a résztvevõk
fel tudták venni egy láb méreteit, meg tudták találni a
táblázatban a megfelelõ harisnya méretet, alkalmazni
tudták a rövid és hosszú megnyúlású kompressziós
harisnyákat, a rugalmas és rövid megnyúlású, 
nagy munkanyomású harisnyák között különbséget tudtak
tenni.

- BSN Jobst-harisnya. A gyakorlat végére a résztvevõk
a tanultak alapján ki tudták választani a beteg számára
legmegfelelõbb kompressziós rendszert, megtanulták a
méretlevétel gyakorlatát, a megfelelõ sebellátást és
bõrvédelmet. 

- Medi harisnya. A gyakorlat végére a részvevõk
egymásra mérve és próbálva a különbözõ harisnyákat,
különbséget tudtak tenni az egyes termékek
tulajdonságaiban, ezáltal a megfelelõ méret és tulajdonság
jelentõségét meg tudták ítélni. 

- Sigvaris harisnya. A gyakorlat végére a résztvevõk ki
tudták választani a megfelelõ indikációhoz tartozó
kompressziós osztályokat, ki tudtak tölteni egy harisnya
receptet és a legmegfelelõbb módon fel tudtak helyezni és
le tudtak venni egy harisnyát. 

Résztvevõk

A 2010-es gyakorlati továbbképzésen 38 országból,
összesen 114-en, angiológusok, phlebologusok, ér- és
általános sebészek és speciálisan képzett középkáderek
vettek részt. A résztvevõk, oktatók és partner cégek vissza-
jelzése nagyon lelkesítõ. Ezen három szempontú
résztvevõk közötti együttmûködés az ipar és a cégek
részére is bátorító újdonság. A kezdeti és a tanfolyam végi
MCQ test 38-ról 70-re javult. Ez az elsõ EVF gyakorlati
továbbképzés a részvevõknek, az akut és krónikus
betegségek kezelésére használható, új módszerek teljes
körû, gyakorlati megismerését nyújtotta. A következõ,
második továbbképzés Bécsben, október 20-22 között
lesz. Javasoljuk, hogy jelentkezzen minél elõbb, - mivel a
múltkori alkalommal 50-en, már túl késõn jelentkeztek. 

Jelentkezés:
admin@europeanvenousforum.org,

www.euroeanvenousforum.org

M. Perrin, 
Clinique Du Grant,

2 Avenue Leon Blum, 69150 Decines, France. 
Email: m.perrin.chir.vasc@wanadoo.fr

5. ábra. Peter Neglen, Anne Taft, Andrew Nicolaides,
Bo Eklöf és Niki Georgiu

a következõ továbbképzést készítik elõ. 
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A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság (MAÉT)
Vezetõségének szilárd elhatározása, hogy az utóbbi idõben
tapasztalt tagdíjfizetési anomáliákat rendezze.
Bármely tudományos társaság tagjának lenni egyrészt
kitüntetés, másrészt erkölcsi és egyéb kötelezettségeket
jelent, amelyet a társaság alapító okirata határoz meg. 

A MAÉT Alapszabálya – amelyet az 1997. november 7.
napján tartott Közgyûlés fogadott el – a fentiek
vonatkozásában a következõket tartalmazza
(megtekinthetõ: http://angiologia.hu/):

6.§ (4. oldal)
3. A MAÉT rendes tagjainak kötelezettsége, hogy
3.6. a megállapított tagsági díjat minden év március 31-ig
köteles befizetni.
(Nyugdíjas és ifjúsági tagok ezen kötelezettség alól
mentesülnek.)

10.§ (5. oldal)
3. Ki lehet zárni a tagok sorából azokat,
- akik az alapszabály rendelkezéseit nem tartják meg, …
- akik a MAÉT erkölcsi tekintélyét sértik,
- akik tagdíjat egy évig nem fizetik.

12. § (7. oldal)
2. A Közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
2.8. a Vezetõség javaslata alapján a tagsági díj összegének
meghatározása.

Mindezek alapján a Nyíregyházi Angiológiai Napokon
tartott Közgyûlés (2007. október 11.) döntött arról, hogy
az éves tagdíj összege 4.000,-Ft (35 év alatt 2.000,-Ft),
valamint költségtakarékossági szempontból a befizetést
átutalással kell teljesíteni. 

A 2010. június 4-én Pécsett tartott vezetõségi ülésen
született döntés értelmében MAÉT tagnak az tekinthetõ,
aki az utolsó három évben (jelen esetben 2009, 2010,
2011) tagsági díj fizetési kötelezettségét teljesítette. 

A MAÉT honlapján (http://angiologia.hu/) mûködtetett
adatbázisban 2011.05.31-i állapot szerint 426 MAÉT „tag”
szerepel, akik közül 2010-ben 59, 2011-ben 16 személy
fizetett az adott évben tagdíjat. Az adatok személyre
szólóan megtekinthetõk a fenti honlapon, bejelentkezés
után a felsõ menüsorban a „Tagsági infók” menüre
kattintva (balról a harmadik). A befizetéshez szükséges
információk (OTP Bank Nyrt., 11712004-20004178)
szintén ebben a menüben találhatók. 

A közelgõ Budapesti Angiológiai Napok (2011. október
20-22.) jó alkalmat teremt arra, hogy rendezzük a tagdíj
fizetéssel kapcsolatos kötelezettségünket, különös
tekintettel arra, hogy a Kongresszus keretén belül kerül sor
a következõ Közgyûlésre, amelyen az Alapszabály szerint
csak MAÉT tag rendelkezik szavazati, illetve részvételi
joggal.

Ezúton kérünk minden MAÉT tagot, hogy ellenõrizze, és
ennek alapján rendezze tagdíj hátralékát legkésõbb 2011.
07. 31-ig. 
Azon tagjaink, akik nem egyenlítik ki díj hátralékukat, az
Alapszabály értelmében törlõdnek a tagnévsorból, a
kongresszusra nem regisztrálhatnak MAÉT tagként, és
nem vehetnek részt a Közgyûlésen. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kongresszus helyszínén
tagdíj befizetésre nem lesz lehetõség. 

A MAÉT Elnöke és Vezetõsége kéri tagjait, hogy a
fentieket tekintsék a bevezetõben említett erkölcsi
kötelezettségnek hivatásunk és szakmai Társaságunk iránti
tisztelet jeléül. 

Budapest, 2011. június 10.

Dr. Mátyás Lajos Dr. Entz László
A MAÉT Elnöke A MAÉT Titkára

Valamint a MAÉT Vezetõsége

FELHÍVÁS MAÉT TAGOK RÉSZÉRE
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Az Érbetegségek folyóirat
2010. évi 3. számát
lapozgatva nagy örömmel
fedeztem fel egy érdekes,
hiánypótló cikket az
érvarratok hazai történetérõl,
Bartos Gábor fõorvos úrtól.
Az írást alaposabban átolvas-
va azonban mégis
hiányérzetem támadt, mivel
egy olyan név hiányzott az
említett nevek közül,
amelynek mindenképpen ott
a helye egy hazai
érvarrógépek történetét
ismertetõ munkában.
Záborszky Zoltán professzor

úrra gondolok. Ez késztetett arra, hogy tollat ragadjak és
kiegészítsem az olvasottakat.

Záborszky Zoltán professzor úr 1987-tõl nyugdíjba
vonulásáig a Debreceni Orvostudományi Egyetem
Traumatológia Tanszékének vezetõje volt. Különbözõ
tudományos rendezvényeken magam is gyakran
találkozhattam vele, hiszen nyugdíjasként is igen aktív
életet él és továbbra is minden érdekli, ami szeretett
hivatásával kapcsolatos. 2010-ben a Debreceni Egyetem
Kapcsolat Napja rendezvénysorozatának részeként tan-
székünk kiállítást rendezett „Orvostörténeti dokumen-
tumok szerepe, a hagyományõrzés jelentõsége a graduális
és postgraduális oktatásban” címmel, ahol többek közt
bemutatásra került a professzor úr által tervezett éregyesítõ
készülék, melynek mûködését a helyszínen személyesen
demonstrálta az érdeklõdõknek.

Záborszky Zoltán Nyíregyházán született, középiskolai
tanulmányait Keszthelyen, a Premontrei Gimnáziumban
kezdte, majd Nyíregyházán a Katolikus Gimnáziumban
érettségizett. Budapesten szerzett orvosi diplomát 
1952-ben. Már egyetemi évei alatt foglalkozott
sérültellátással, mentõtisztként is dolgozott az Országos
Mentõszolgálatnál.

Az egyetem elvégzése után hivatásos katonai
szolgálatra hívták be, majd a kecskeméti Honvéd Kórház
Sebészeti Osztályán kezdte sebészi pályafutását, ahonnan
szakvizsgája megszerzését követõen átkerült a Központi
Katonai Kórház Baleseti Sebészeti Osztályára. Itt 30 évig
dolgozott, 1972-tõl osztályvezetõ fõorvosként. A hazai
adottságokat kihasználva a klinikai gyakorlat mellett
kísérletes munkát is folytatott a Honvéd kórházban a
szövetkonzerválás és a csontpótlás területén. 

Ekkor kezdett el foglalkozni az érsérülések kezelésével
is, ebbõl az idõszakból származik szabadalmazott
éregyesítõ készüléke, melyet 1961. május 19-én jelentett
be az Országos Találmányi Hivatalhoz. Célja az volt, hogy

olyan készüléket szerkesszen, amellyel, fõként háborús
körülmények közt keletkezõ- nagyszámú érsérülés esetén,
amikor nem áll rendelkezésre elegendõ szakember, 
az általános sebész is könnyen és gyorsan elvégezhesse az
éregyesítõ mûtétet. A Honvédorvos 1963. XV.
évfolyamának 3. számában megjelent „Új mûtéti eljárás
érsérülések ellátására”
címû közleményében 25
sikeres állatkísérletrõl
beszámolva, az általa
szerkesztett készüléknek
alábbi elõnyeit említi:

1. A készülék egy-
szerû, mint mûszer kezel-
hetõ. Használata nem
igényel különleges be-
gyakorlottságot.

2. Egyszerûségénél fogva úgyszólván nincs hibale-
hetõsége.

3. A „V” alakú horgas kapcsok az ér belhártyáját nem
érik el, kizárólag az ér külsõ és izomrétegét fogják át, az
egyesített érvégeket azonban biztosan rögzítik.

4. Lényegesen csökken az érrögösödés veszélye,
mert elkerülhetõ az ér belhártyájának sérülése.

5. A készülék egyszerû, gyors használhatósága lehetõvé
teszi az egyesítendõ ér rövid ideig tartó vértelenítését.

6. A kapcsokat a tartozékként szereplõ kapocskészítõ
fogóval el tudják készíteni minden sebészeti osztályon a
drótvarrathoz szükséges 0,7 mm vastag drótból.

Érthetetlen és sajnálatos módon e valóban szellemes,
könnyen kezelhetõ, viszonylag kis anyagi ráfordítással
legyártható készülék nem terjedt el a gyakorlatban, a
klinikumban nem került bevezetésre.

Úgy érzem, feltétlenül szükséges volt ezzel a
kiegészítéssel élni az egyébként figyelemre méltó
precizitással összeállított, nagyjainknak méltó elismeréssel
adózó cikkhez. 

A „Negyvenéves a Magyar Traumatológiai Társaság”
jubileumi kiadványában megjelent, Záborszky Professzor
Urat méltató fejezetbõl idézve:…”Mi volt és mi ma is
teljesítményének lényege? Azt hiszem az, hogy teljes
tehetségét, egész lelkét, teljes életét a betegekre fordítja.
Ebben hibátlan és tökéletes.”

Záborszky Zoltán professzor úr emberi és orvosi
egyénisége a késõi utódok számára is követendõ példa
marad.

Debrecen, 2011. február 22.

Dr. Petõ Katalin
egyetemi adjunktus, Ph.D.

LEVELEK A SZERKESZTÕHÖZ

Dr.  Záborszky Zoltán 
professzor Az éregyesítõ készülék

Tisztelt Fõszerkesztõ Úr!
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KONGRESSZUSOK

Kongresszusok – rendezvények

Európai Vénás Fórum 12. Kongresszusa.
2011. június 30-július 3. Ljubljana, Szlovénia
Honlap: www.europeanvenousforum.org 
Email: evenousforum@aol.com  

Nemzetközi Angiológiai Unio (IUA)
21. Mediterran Kongresszusa.
2011. július 1-3. Genova, Olaszország.  
Honlap: www.i.u.angiology.org 

Mayo Klinika Nemzetközi Vasculáris Szimpóziuma.
2011. szeptember 9-11. Párizs, Franciaország
Email: cme@mayo.edu 

Nemzetközi Phlebológiai Unio (UIP)
Európai Kongresszusa.
2011. szeptember 15-17. Prága, Csehország.
Honlap: www.phlebology.cz , www.uipcongress2011.cz 
Email: uipcongress2011@cbttravel.cz 

Diabeteses Láb Megmentése.
2011. szeptember 22-24. Washington DC, USA
Honlap: www.dlsconference.com  

Nemzetközi Lymphológiai Kongresszus.
2011. szeptember 19-23. Malmõ, Svédország
Honlap: www.lymphology2011.com 

Német-Osztrák-Magyar Érsebészeti Kongresszus.
2011. október 1. Kismarton (Eisenstadt) Ausztria

Nemzetközi Angiológiai Unio (IUA)
Európai Kongresszusa.
2011. október 6-8. (idõpontváltozás!) Ljubljana, Slovenia 
Honlap: www.i.u.angiology.org 

11. Román Phlebológiai Kongresszus.
2011. október 7-8. Temesvár, Románia
Honlap: www.srflebologie.ro 
Email: flebologie@yahoo.com  

Haemodinamika 2011. Vasculab Konferencia.
2011. október 13-14. Nápoly, Olaszország
Honlap: www.vasculab.it 
Email: redazione@vasculab.it 

MAÉT és MACIRT Angiológiai Napok.
2011. október 20-22. Budapest, Hotel Ramada
Honlap: www.convention.hu 

Európai Vénás Fórum Workshop.
2011. október 20-22. Bécs, Ausztria
Honlap: www.europeanvenousforum.org 

Multidisciplinaris Európai Endovascluaris Terápia
(MEET) Kongresszus.
2011. október 27-29. Róma, Olaszország.
Honlap: www.meetcongress.com 
Email: vbergeron@meetcongress.com 

Veith Szimpózium.
2011. november 16-20. New York, USA
Honlap: www.veithsymposium.org 

Angiológia és Érsebészet Mediterrán Ligájának
(MLAVS) XXI. Kongresszusa.
2011. december 1-3. Genova, Olaszország
Honlap: mlavs2011@aimgroup.eu 

Multidisciplináris Európai Endovasculáris Terápia
(MEET) Kongresszusa.
2011. december 1-3. Róma, Olaszország.
Honlap: www.meetcongress.com 

Viták és Újdonságok az Érsebészetben.
2012. január 19-21. Párizs, Franciaország.
Honlap: www.cacvs.org 

Európai Vasculáris Kurzus (EVC).
2012. március 11-13. Maastricht, Hollandia
Honlap: www.cascular-course.com 
Email: info@vascular-course.com 

26. Nemzetközi Frankfurti Phlebológiai és
Minisebészeti Workshop,
2012. március 16-17. Frankfurt, Németország.
Információ: prof. dr. Várady Zoltán, Zeil 123, Frankfurt
am Main, 60313 Deutschland
Honlap: www.venenklinik-frankfurt.de 
Email: profvarady@aol.com

Charing Cross 34. Szimpóziuma.
2012. április 14-17.  London, Anglia.
Honlap: www.cxsympostium.com 
Email: info@cxsymposium.com

Európai Vénás Fórum 13. Kongresszusa.
2012. június 29-július 1. Firenze, Olaszország
Honlap: www.europeanvenousforum.org 
Email: evenousforum@aol.com  

Nemzetközi Angiológiai Unio (IUA)
XXV. Világkongresszusa.
2012. július 1-5. Prága, Csehország. 
Honlap: www.iua2012.org 

Aorta-betegségek 3. Nemzetközi Kongresszusa.
2012. október 4-6. Liége, Belgium.
Honlap: www.divine-id.com 

Nemzetközi Ambuláns Sebészeti Társaság (IAAS)
10. Kongresszusa.
2013. május 5-8. Budapest
Honlap: www.convention.hu
Email: gamal13@gmail.com, zspapp@convention.hu 

Phlebológiai Unió (UIP) Világkongresszusa.
2013. szeptember 8-14. Boston, USA
Honlap: www.uip-phlebologyonline.org






