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ALAPTUDOMÁNYOK

Véna saphena magna biomechanikai változása
különböző tárolási feltételek mellett

DR. MOLNÁR GÁBOR FERENC, DR. KÉKESI VIOLETTA,
DR. NÁDASY GYÖRGY, DR. NEMES ATTILA, DR. MONOS EMIL

Összefoglalás:

Munkánkban az ér- és szívsebészet egyik legfontosabb
biológiai pótló anyagát a humán saphena magnát vettük
górcső alá, annak is biomechanikai változásait, eltéréseit
vizsgáltuk különböző tárolási feltételek és időtartam
után. A kísérletekhez összesen 32 betegtől származó 
72 véna szegmentumot használtunk fel, amit a 
tárolás alapján 8 csoportra osztottunk: (1) friss, 
(2) 4°C nKR-1 hetes, (3) 4°C nKR-2 hetes, (4) 4°C 
X-VIVO-1 hetes, (5) 4°C X-VIVO-2 hetes, (6) 4°C 
X-VIVO-3 hetes, (7) 4°C X-VIVO-4 hetes, (8) mély -
fagyasztott  tárolás  csoportra. A nKR (normál Krebs
Ringer)  oldatban tárolt minták egy hét után
 elveszítették aktív és passzív rugalmasságukat. 
A tápfolyadékban tárolt minták egy hét elteltével is
 megőrizték kontrakciós  képességüket, és ez a további
tárolás (2, 3, 4 hét) során is csak lassan csökkent. Ezen
minták a tárolás alatt  megőrizték változatlan geometriai
sajátságaikat, és a friss vénákéhoz hasonló elasztikus
 tulajdonságokat mutattak. A mélyfagyasztott-felolvasz-
tott minták falvastagsága megnövekedett és rugal -
masságuk részben megmaradt. Biomechanikai   profil
alapján az X-VIVO™10 tápfolyadékban hűtve  tárolt
véna homograftok,  potenciális alternatívát  jelenthetnek
az érpótlásban, amennyiben nem áll  rendelkezésre
 megfelelő  mennyiségű vagy minőségű  autológ véna.
Hosszú távú klinikai vizsgálatok  szükségesek ezen
 tárolási módszer széles körű  felhasználhatóságának
 további igazolására.

Kulcsszavak: Véna saphena magna, tápkultúra
 médium, hűtve tárolás, szövet prezerváció,
 kontraktilitás, elaszticitás.

Alteration in the biomechanical properties
of the great saphenous vein during preservation 

in different conditions.

In this study one of the most important biological
vascular prostheses, the human great saphenous
vein was investigated. We studied its biomechani-
cal alteration under different storage conditions
for various length of time. Altogether 72 vein
 segments remaining from the CABG of 32 patients
were collected and divided into eight groups: (1)
fresh, (2) stored in 4°C nKR solution for 1 week, (3)
stored in 4°C nKR solution for 2 weeks, (4) stored
in 4°C TCM for 1 week, (5) stored in 4°C TCM for 2
weeks, (6) stored in 4°C TCM for 3 weeks, (7)
 stored in 4°C TCM for 4 weeks, (8) cryopreserved
samples. When stored in nKR (normal Kerbs-
 Ringer solution), we found dilated segmental
morphology, decreased distensibility and in a
week these segments lost their ability to contract.
In contrast, TCM (X-VIVO™10)-stored vein
 segments maintained their contractibility for a
week, which decreased only slowly afterwards 
(2, 3, 4 weeks). Their lumen diameter did not alter
in 4 weeks of storage time and the elastic
 para meters of these segments were similar to the
fresh segments. Cryopreserved samples exhibited
 thickened wall, decreased lumen diameter, 
and contractility. Due to its advantageous
 bio mechanical profile the TCM stored great
 saphenous vein could be a feasible alternative for
different vascular reconstructions in the absence
of an autogenous vein. Long-term studies are
 necessary to investigate potential clinical
 applications.

Key words: saphenous vein, tissue culture
 medium, cold storage, vascular preservation,
contractility, elasticity.
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Bevezetés

A véna autografttal történt legelső kísérleteket az 
1800-as évek legvégén Gluck (1894), illetve tőle
 függetlenül Exner és Höpfner (1903) végezték. Bár ezek a
véna graftok mind elzáródtak, Carrel és Guthrie (1906) már
sikerrel alkalmaztak kísérletes, autológ vénás áthidalást (1).
Az első humán autológ vénával végzett áthidalás Goyanes
(1906) nevéhez fűződik, aki egy szifiliszes poplitea
 aneurysma excisioja után, az artériás defektust véna
 poplitea interpositummal pótolta (2). Még ugyanebben az
évben Lexer véna saphena magna felhasználásával végzett
artériás rekonstrukciót egy posttraumatikus axillaris
 aneurysma excisio után (3).

A későbbi Nobel-díjas (1912) francia sebész, Alexis
 Carrel nevéhez fűződik az a sikeres érátültetéses
 kísérletsorozat is, amit 1907-ben publikált ér hetero -
transzplantációs vizsgálatairól kutya-macska modellen:
hűtve tárolt explantált véna és artéria szegmenteket
 helyezett aorta pozícióba(4) Carrelnek az érsebészetben
végzett sokrétű, úttörő munkássága még inkább figyelemre
méltó annak fényében, hogy akkoriban a manapság
 esszenciálisnak tartott diagnosztikus (képalkotó) és terápiás
eszközök javarészt még hiányoztak. 

Az ugyancsak Nobel-díjjal (1901) jutalmazott Röntgen
a gamma-sugárzást, azaz a ”Röntgen sugarat” már 
1895-ben felfedezte, de az erek funkcionális vizsgálatára,
így például a cerebrális angiográfiára csak 1927-ben került
először sor (Egas Moniz, Lisszabon). A heparin humán
 terápiás felhasználhatósága 1935 óta lehetséges. 

Az első artériás allografttal sikeresen végrehajtott
 kardiovaszkuláris rekonstrukciót 1948-ban Gross végezte,
majd Kunlin 1949-ben leírja a modern popliteális bypasst
(5) Holden 1950-ben vena saphena magnaval végzett, occ-
ludalt arteria femoralis superficialis áthidalásáról számol be
(6). Nem sokkal ezután az első sikeres infrarenalis aorta
 rekonstrukciót, ugyancsak artériás homografttal 1951-ben
Dubost hajtotta végre, ami fontos mérföldkőnek számított
az akkor még sebészileg kezelhetetlen aorta aneurysma
gyógyításában (7).

Az ötvenes évek elején Dubost (1952) és DeBakey
(1954) a resecalt hasi aortát olyan friss allografttal pótolták,
amelyeket a beültetésig antibiotikumos oldatban akár 
6 héten keresztül is tároltak. DeBakey és Hufnagel (1953)
etilén-oxiddal dezinficiálták majd tartósításként liofilizálták
(fagyasztva szárították) az artériás allograftokat. 
Gross sterilizáció gyanánt a besugárzást választotta, majd
a tartósításra fagyasztott szén-dioxidot (száraz jeget)
 használt. A glutáraldehid fixált v. umbilicalist (HUV) a 
’70-es évek közepétől használják conduitként, leggyak -
rabban polyester Dacron háló erősítéssel. A tárolás 50%-os
vizes ethanolban történik, amit a beültetés előtt kiöblítenek. 

O’Bryan 1975-ben mutatta be a mélyfagyasztást
 dimethyl sulfoxid (DMSO) krioprotektáns használatával,
amely alkalmas a kardiovaszkuláris szövetek hosszú távú
tárolására. Ezzel a szívsebészek és az érsebészek számára

elérhetővé tette a szívbillentyűket és az érgraftokat acut és
electiv beavatkozásokhoz is.

Logisztikai szempontokat figyelembe véve kívánatos,
hogy a graftok tárolása minél hosszabb időn át, költség -
hatékony és egyszerű módon legyen megoldható. Ennek
több lehetséges variációja kínálkozik, kardiovaszkuláris
téren legelterjedtebb a szövetek mélyfagyasztott tartósítása
és tárolása.

A mélyfagyasztás speciális műszereket igényel, amiknek
nemcsak a beszerzési, hanem a fenntartási és szerviz -
költsége is terheli a szövetbank működtetőjét. Ennél fogva
tovább folyik a keresés egyszerűbb, olcsóbb prezervációs
eljárások, metódusok után. Éppen ezért az utóbbi időben
újra előtérbe kerültek az egyszerű, hideg anoxiás oldatban
4°C-on történő tárolás lehetőségei, azzal a különbséggel,
hogy bő 100 évvel Carrel heterotranszplantációs kísérletei
után olyan komplex tápfolyadékok birtokában vagyunk,
amelyek nagymértékben képesek lassítani, minimalizálni a
sejt, illetve szövet károsodásokat. A transzplantáció sikere
szempontjából a tároló oldat összetétele meghatározó
 jelentőségű (8,9). A jelenleg használt oldatoknak egyik fő
célja, hogy megelőzze a sejtek duzzanatát, ami a sejt -
membrán ionpumpáinak hypoxiás hideg tárolás okozta
 gátlása miatt következik be, illetve megelőzze az
 energiaháztartás következményes leromlását, ami végül az
intracelluláris ionhomeosztázis elvesztéséhez vezet (10). 
A hideg és hypo/anoxia kiváltotta intra/intercelluláris
 folyamatok intenzív kutatás tárgyát képezik nemcsak az
 érszövet esetében, hanem az idegszövet, szívizomszövet
vagy egyéb transzplantálható parenchymás szerv esetén is.

Érgraftok esetén a beültetéskor fennálló biomechanikai
tulajdonságok kritikus fontosságúak a rövid és hosszú távú
nyitva maradás, azaz a későbbi graftfunkció szempontjából.
Galambos és munkatársai komplex szövet kultúra médium
felhasználásával tároltak véna szegmentumokat hideg
 anoxiában, és azt találták, hogy 6 hetes tárolási idő múltán
csökken a graft viabilitása kb.60 %-ra, ami megfelel a
 mélyfagyasztás és felolvasztás után tapasztaltakkal (11,12).
E gondolat folytatásaként tűztük ki célul a véna saphena
magna biomechanikai vizsgálatát és értékelését a különböző
tárolási eljárások függvényében. 

Anyag és Módszer

A mérésekhez felhasznált vénákat a coronaria bypass
műtétre kerülő páciensektől gyűjtöttük, a műtét befejeztével
a fennmaradó véna szakaszt - amennyiben az legalább
40mm hosszú volt - használtuk fel további vizsgálataink-
hoz. Az anyagyűjtést, tárolást és a biomechanikai
 kísérleteket TUKEB engedéllyel (2006/123) végeztük. 

Összesen 32 betegtől származó 72 véna szegmentumot
vizsgáltunk. 8 különböző csoportot határoztunk meg:
– Friss szegmentumok – a kivétel után közvetlenül  mérésre

 kerültek.
– Hűtött (4°C) normál Krebs-Ringer oldatban 1 hétig tárolt

minták.



– Hűtött (4°C) normál Krebs-Ringer oldatban 2 hétig tárolt
minták. 

– Hűtött (4°C) X-VIVO™10 oldatban 1 hétig tárolt minták.
– Hűtött (4°C) X-VIVO™10 oldatban 2 hétig tárolt minták.
– Hűtött (4°C) X-VIVO™10 oldatban 3 hétig tárolt minták. 
– Hűtött (4°C) X-VIVO™10 oldatban 4 hétig tárolt minták. 
– Mélyfagyasztott és felolvasztott minták.

A normál Krebs-Ringer (nKR) oldatot a legtöbb esetben
szállító és két csoportban tároló médiumként használtunk,
illetve ez volt a mechanikai tesztelés során a szervfürdő
alap összetevője is. Ennek összetétele: 119 NaCl, 4.7 KCl, 
1.2 NaH2PO4, 2.5 CaCl2, 1.2 MgSO4, 24 NaHCO3, 
5.5 glukóz és 0.02 EDTA mmol/L-ben kifejezve.

Szövetkultúra médiumként az X-VIVO™10 (Bio -
Whittaker, Walkersville, MD, US, BW04380Q) használtuk,
ami egy szérummentes, kémiailag meghatározott médium.
Rekombináns humán fehérjéket (albumint, transferrint és
inzulint) továbbá fenol vöröst, és antibiotikumként
 gentamicint tartalmaz. A médiumot többek között
 csontvelői őssejtek tárolására, szaporítására is alkalmazzák. 

A mintákat sterilizált üvegedényekben tároltuk gumi -
dugóval légmentesen lezárva, majd külső jeges hűtéssel
szállításhoz előkészítettük, vagy a megfelelő csoportok
 szerint 1-4 hétig hűtve tároltuk. Az nKR és X-VIVO™10
csoportokban a tárolás 4°C fokon történt. Az explantált
véna szegmentumok mélyfagyasztását a Városmajori 
Szív- és Érgyógyászati Klinika protokolljának megfelelően
 végeztük. A mintákat először antibiotikum tartalmú 
Ringer-laktát oldatba helyeztük, és krioprotektánsként
 fokozatosan DMSO-t adtunk hozzá, míg el nem értük a
10%-os koncentrációt.  Körülbelül 20 perc szoba -
hőmérsékleten történt equilibratio után a mintákat a
 programozott mélyfagyasztó készülékbe helyeztük és 
-40 °C eléréséig 1 °C/perc hűtési sebességgel, majd ezt
 követően a -150 °C hőmérséklet eléréséig 5 °C/perc hűtési

sebességgel fagyasztottuk. Ezután a mintákat néhány 
hétig folyékony nitrogén gőzében tároltuk -140/-150 °C
 hőmérséklet tartományban. A felolvasztásnál a gyors
 protokollt használtuk, azaz a mintákat 37 °C fokos fürdőbe
merítettük. A vénákat sztereomikroszkóp alatti óvatos
 preparálással készítettük elő a mérésre, eltávolítva a 
kötő- és zsírszövetet. Ezután 37 °C–os nKR szervfürdőbe
helyeztük, amiben 95% O2 és 5% CO2 gázt buborék -
oltattunk. Az angiométer szervfürdőjében a szegment
 mindkét végét kanüláltuk, majd az érszakasz eredeti
 hosszának 110%-ára nyújtottuk, hogy a fiziológiás in vivo
axiális hosszat szimuláljuk. Az intraluminális nyomást egy
infúziós pumpa (Harvard Apparatus, Holliston, MA, USA),
és egy rezervoir segítségével állítottuk be az adott értékekre.
A szegmentum középső részét látótérbe hoztuk egy video
mikroszkóppal, ami egy Leica mikroszkópból, egy Philips
analóg videó kamerából és Cole-Palmer száloptikából épült
fel. A szegmentum képe megjelent a képernyőn, ahol az
 érszakasz külső és belső átmérője mérhetővé vált egy
 analog minicomputer segítségével, az egyes mérési pontok
kézi beállításával. A kalibrációkat Wild mikrométer
 segítségével végeztük. 

Az érszakaszok első lépésben preinkubáción estek át 
30 percen keresztül 10 Hgmm-es intraluminális nyomáson.
Ezt követően a nyomást lépésről lépésre (7,5 Hgmm)
 emeltük 0-85 Hgmm között, minden egyes mérési
ponton/nyomáson 2 percnyi equilibratio után olvastuk le a
mérési pontok távolságát.

A mérési folyamatot megismételtük 10μM noradrenalin
jelenlétében a maximális kontrakció kiváltása érdekében,
majd ezt követően Ca2+ mentes Krebs-Ringer oldatban 
- a teljes érfal relaxáció érdekében - 150 Hgmm eléréséig.
 Végezetül nyomáspróbát hajtottunk végre 300 Hgmm–es
nyomáson és regisztráltuk az esetleges szivárgást.

A biomechanikai számításokat a következőképp
 végeztük:
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VÉNA SAPHENA MAGNA

1. ábra. Különböző módon tárolt VSM szegmentumok geometriai tulajdonságainak változásai különböző összehasonlí-
tásokban, a szegmentumok belső sugár – intraluminális nyomás jelleggörbéi alapján.

a. friss, 1, 2 hét nKR tárolt és krioprezervált minták jelleggörbéi.
b. friss és különböző ideig X-VIVO™10 oldatban tárolt minták jelleggörbéi

c. különböző oldatokban 1, 2 hétig tárolt graftok jelleggörbéinek összehasonlítása (két változós ANOVA
**p<0,01***p<0,001)
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A tangenciális feszülést a Frank-Starling egyenlőség
alapján számítottuk ki: 

–   σ = p*ri/h
p az intraluminális nyomás, az ri a belső sugár, a h pedig

az érfal vastagsága.
Kiszámoltuk az inkrementális disztenzibilitást:
–   Dinc=ΔV/(V*Δp)
Dinc az inkrementális disztezibilitás, a ΔV a lumen

 térfogatának változása a Δp mértékű nyomásváltozásra a 
V kiindulási térfogathoz viszonyítva.

Az inkrementális elasztikus modulust a következő
egyenlet felhasználásával számoltuk:

–   Einc=(2ri
2ro/(ro

2-ri
2))(Δp/Δro)

ri és az ro az érfal belső és a külső sugara, Δro pedig a
külső sugár változása, Δp nyomásváltozás hatására.

A mintákban létrejövő kontrakciót minden egyes
 nyomásértéken a belső átmérő teljesen relaxált állapotához
viszonyítottuk, és százalékos változásként értékeltük. 
A statisztikai értékelést egy és kétváltozós ANOVA–val
 végeztük. Egyes esetekben a korrelációs koefficienst, illetve
annak szignifikancia szintjét is meghatároztunk. A p<0,05
értéket fogadtuk el statisztikailag szignifikánsnak.

Eredmények

A tárolás során bekövetkező eltéréseket az aktív és
 passzív biomechanikai tényezők változásán keresztül
 követtük nyomon, illetve értékeltük. 

A hideg nKR-ben történt tárolás, tágulást idézett elő az
ellazult (relaxált) állapotban lévő ér szegmentekben,
 ugyanakkor a falvastagság nem változott. Az 1. ábra a
 különböző ideig más-más médiumban tárolt friss, illetve
mélyfagyasztott minták nyomás-átmérő görbéit mutatja.
Mind az nKR–ben tárolt minták átmérő növekedése, mind
a mélyfagyasztott szegmentumoknál mért kisebb átmérő a
friss (kontroll) csoporthoz képest szignifikáns (p<0,001)
 eltérést mutatott (1/a. ábra). A kontroll (friss) csoport belső
átmérője 1,70 ± 0,12 mm volt 10 Hgmm nyomásértéken és
1,98 ± 0,15 mm-re emelkedett a tárolási időszak végére
nKR oldatban. Ugyanakkor a falvastagság nem változott
számottevően. (2/a. ábra) 

Mérsékelt, de statisztikailag szignifikáns csökkenés
 mutatkozott az izobárikus disztenzibilitás (8.9 ± 1.3 x 10-3

szemben 4.9 ± 1.9 x 10-3 1/Hgmm) tekintetében (2/b. ábra).
Ugyanakkor az elasztikus modulus változatlan maradt
(2/c. ábra).

A maximális koncentrációjú norepinephrinnel kiváltott
kontrakciós képesség közel teljes mértékben megszűnt 
1 hetes nKR oldatban végzett tárolás után a friss
 szegmentumokhoz viszonyítva (1.6 ± 0.8% -ra csökkent a
kiindulási 10.1 ± 1.5% értékről, p < 0.01).

Felolvasztás és inkubáció után a mélyfagyasztott minták
csökkent lumen átmérőt és megnövekedett falvastagságot
mutattak (586 ± 56μm), szemben a kontroll csoportban mért
408 ± 17μm, (p<0.001) relaxált szegmentumok esetén, 

10 Hgmm intraluminalis nyomáson. Elasztikus tulajdon -
ságait jórészt megőrizte és a kontrakciós képességét sem
vesztette teljesen el (2. és 3. ábra).

A szövet kultúra médiumban tárolt véna szakaszok
 biomechanikai tulajdonságait tekintve szignifikánsan
 különböztek az nKR oldatban tárolt szegmentekétől. 
A tárolás kezdetén átmérő csökkenést tapasztaltunk
 szemben az nKR oldatban tárolt szegmentumok
 dilatációjával. Az X-VIVO™10 tápfolyadékban történő
 tárolás a lumen méretét a 2-4 hét között nem befolyásolta
(1/b. és 1/c. ábra).

Figyelemre méltó, hogy a passzív nyomásgörbe 2 hét
 tárolás után is majdnem tökéletes mása volt a friss
 szegmenteknél mért görbének (1/b. ábra). Ezeknél a
 mintáknál, ellentétben a mélyfagyasztott szegmentumokkal,
a falvastagság fokozatosan csökkent a tárolási idő előre -
haladtával (a korrelációs koefficiens szignifikancia szintje
p<0.01). Az nKR-ben tárolt szegmentumoktól eltérően, 
a mélyfagyasztott mintáknál az elaszticitás változása sem
ért el szignifikáns szintet.

2. ábra. A falvastagság és a véna graftok az elasztikus
 tulajdonságainak változásai különböző 

tárolási feltételek esetén.
a. A falvastagság értékei 10 Hgmm intraluminális nyomáson

b. Inkrementális disztenzibilitás 15 Hgmm 
intraluminális nyomáson

c. Inkrementális elasztikus modulus logaritmusa 15 Hgmm
intraluminális nyomáson 

(egy változós ANOVA *p<0,05;**p<0,01;***p<0,001;
statisztikai differencia a korrelációs koefficiens
 szignifikancia szintjében #p<0,05; ##p<0,01)



Értékelés

Megállapíthatjuk, hogy az X-VIVO™10 tápfolyadékban
tárolt szegmentumok relatíve jól megőrizték a kontrakciós
képességüket: ugyan a tárolás során ez folyamatosan
 csökkent, de a megfelelő nKR szegmentekhez viszonyítva
szignifikánsan jobb kontrakciós képességet mutattak
(p<0,05), mind 10 Hgmm mind 50 Hgmm intraluminális
nyomásértéken (3/a. és 3/b. ábra).

A biomechanikai tulajdonságok rövid és hosszú távú
megőrzése kardinális fontosságú a tárolás során. A mi
 kísérletes modellünkben alkalmazott 4 hetes tárolási idő
alatt az érgraftok, ellentétben más tárolási metódusokkal,
megőrizték a geometriájukat és rugalmasságukat. Az, 
hogy ez milyen mértékben segíti a rövid és hosszú távú
graftfunkciót az implantáció után, várhatóan további
 összehasonlító klinikai vizsgálatokból fog kiderülni.

A világ számos országában növekvő igény van a
 homológ érpótlás szélesebb körű felhasználhatóságára. 
A 4 hetes tárolás elegendő időt biztosít a részletes mikro -
biológiai vizsgálatokra, donor screeningre és az electiv
 műtétek tervezésére, kivitelezésére. Megfelelő graftszámú
érbank esetén szóba jöhet akut műtét során történő
 felhasználás is. 
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3. ábra. Különböző módon tárolt VSM 
szegmentumok kontrakciós tulajdonságainak 

változásai két nyomás szinten
a. 10 Hgmm intraluminális nyomáson;

b. 50 Hgmm intraluminális nyomáson (egy változós
ANOVA *p<0,05;**p<0,01; statisztikai differencia a

 korrelációs koefficiens szignifikancia szinjében #p<0,05)



HÍREK, ÚJDONSÁGOK

A COMPRI-MED KFT-TŐL
Már több, mint egy évtizede sikeresen forgalmazzuk az olasz SEGRETA márkanevű

visszerességet megelőző – támasztó harisnyákat,
melyek nemcsak hasznosak, de rendkívül esztétikusak is.

Hála a cég folyamatos innovációs törek -
véseinek, idén nyáron piacra kerültek az
 alakformáló fehérneműk. Miért is fontos ez
a visszeresség, az ödémák kezelése iránt
elkötelezett cég részére? Úgy tapasztaljuk,
hogy az ödémás betegek között egyre nő a
lipödémások száma, akik legtöbbször a
csípő, has, és a comb felső harmadában
 felgyülemlett zsírödéma miatt szenvednek.
A visszeresség és a nyiroködéma kezelések
eredményének megőrzésére kialakított
harisnyák esetén a kompresszió - pont ezen
problémás területekre érve - a bokánál mért
és elvárt érték 30-40%-ára csökken, így, bár
a harisnyák a láb keringését  kedvezően be-
folyásolják, a combtő és a csípő környékén
felgyülemlett zsír-ödémák csökkentésében
nem oly hatékonyak. 

A SEGRETA alakformáló nadrágjai pont ezt
a problémát segítenek kiküszöbölni.  
A termékek közül kiemelnénk a Masszírozó
Bermudát, melynek kötésmódja olyan, 
mint egy kompressziós harisnyáé, piciny
csomócskák masszírozzák a bőrt mozgás
közben, serkentve a bőr keringését
 combközéptől derékig. A nadrág termé -
szetesen kombinálható az orvos által rendelt
kompressziós harisnyával, hatékonyan
segítve a harisnya hatását. A termék Large és
XLarge méretben kapható  Budapesten, 
VI. ker. Aradi u. 41. sz. alatti üzletünkben.

Nyitva tartás:
Hétfőtől Péntekig 9-17 óráig.
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a lézeres visszérműtéthez javasolt

legjobb érzéstelenítési módszer
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Összefoglalás

A törzsvaricositas endovénás lézer műtéti megoldását
(EVLT) Bulgáriában 2007 januárjában vezették be. 
Az eljárást először Várnában, majd további 5 nagyobb
városban alkalmazták. Az 1470 nm-es lézer készülék és
a radiális szál 2009 márciusában, ugyancsak először
Várnában került bevezetésre. Ezeket az eszközöket
 Szófiában csak fél évvel később kezdték használni.
 Jelenleg 5 db 980 nm-es lézer készüléket, egyszerű
 szállal és 2 db 1470 nm-eset, radial szállal használnak.
Az eltelt 6 évben (2007. 01. 22.- 2013. 01. 22.) több, mint
1000 beteget operáltak. Minden esetben 4°C-ra lehűtött
tumescens anaesthesiát használtak, majd a műtét után
II-es kompresszió fokozatú harisnyát alkalmaztak. 
Az alábbiakban ezen aneszteziológiai eljárás előnyeit és
hátrányait taglalják, nevezetesen azt, hogy ennek
kapcsán a betegek életminősége és munkaképessége
 változatlan maradt, továbbá rendkívül kevés
 komplikációt tapasztaltak. Általános következtetésük
az, hogy a hűtött tumescens oldat a megfelelő választás
az EVLT elvégzéséhez. 

Kulcsszavak: tumescens anaesthesia, varicositas, lézeres
visszérműtét, eredmények, szövődmények.

Tumescent anaesthesia, the method of choice
for laser ablation of varicose veins

Endovenous laser therapy (EVLT) of the varicose
stem veins as a kind of thermal ablation was
introduced in Bulgaria in January 2007. 
The procedures started first in Varna, then in a
further 5 cities. In March 2009 the first treatment
with 1470 nm and with radial fibres was also
introduced in Varna, six months earlier than in
Sofia. Currently five units with 980 nm wavelength
and bare fibres and two units with 1470 nm radial
fibres are operating here. Within these six years
(from 22.01.2007 to 22.01.2013) more than a
thousand patients have been treated. 
Laser surgery was performed under tumescent
anaesthesia, in which the solution was previously
cooled to 4°C. After the treatment all patients
received 2nd compression class medical
stockings. The advantages and side effects of this
type of anaesthesia are presented here: the quality
of life of treated patients and their ability to work
did not change and the complication rate was very
low. Our conclusion is that cooled tumescent
anaesthesia is the method of choice for EVLT.

Keywords: tumescent, varicose veins, laser
treatment, complications, results

Bevezetés

Hach „Venenchirurgie“ c. könyvében adott meg -
határozás szerint, a tumescens anaesthesia, a localanaesthe-
siának azon formája, amelyben a beadott nagy subcutan
folyadék tartalom, az adrenalin helyi vérkeringést
csökkentő hatásának segítségével, a szövetben időzik (5). 

A tumescens anaesthesiát a Kaliforniai Egyetemi
 Klinikán dolgozó  dermalológus és farmakológus Jeffrey
A. Klein vezette be (7). A „tumescere“ szó a szövetek orvosi

folyadék általi felduzzasztását jelenti. Sattler és mtsai
11 évvel később ezt az eljárást Németországban a primaer
 varicositás kezelése során ismertették (16, 17). Proebstle és
mtsai 2002-ben endovénás lézer-műtéthez alkalmazták 
(13-15). Ezen eljárás során, a kezelt véna körül, hideg,
vizes, híg gyógyszer oldat burkot hozunk létre, amely a
véna körüli szövetek hőmérsékletének, lézer kezelés
 közbeni emelkedését jelentősen csökkenti (9,10,17).
 Továbbá a véna célzott körülfecskendezése, annak
átmérőjét csökkenti, ezáltal a kezelés hatását fokozza (9).
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Sattler szerint a tumescens anesthetikus oldat összetétele
a következő (16):

– Lidocain 1 % (Xylonest) 50,00 ml
– Epinephrin 1:10000 (Tonogen) 1,00 ml
– 8,4 % Natrium bicarbonicum 6,00 ml 
– Izotoniás konyhasóoldat (0,9 %) 1000,00 ml

Hach könyvében az eljárás előnyei és hátrányai is fel
vannak sorolva (5). 

Előnyök:
– Nagy területet képes teljesen anaesthetizálni,
– Kevesebb vérzés, - kevesebb haematoma,
– A haematomák jobb felszívódása,

– A lokálanaesthesia hatás elhúzódó,
– A beteg önálló mozgása a műtét

során is lehetséges,
– Azonnali műtét utáni mobilizáció.

Hátrányok:
– Nedves műtéti terület, 
– Az infiltráció időigényes, 
– Éber állapot, ezért, ha nem adunk

nyugtatót,a beteg izgatott, 
– A vérzésforrás nehezebben 

lokalizálható.

Elképzelhető, hogy bizonyos
 esetekben a tumescens anaesthesia
káros lehet a beteg számára, 
pl. túladagolás a szervezet folyadék
túlterheléséhez, vagy intoxikációjá-
hoz vezet. Nagyon ritkán methaemo-
globin képződés lehetősége fordulhat

elő, amikor anti-
dotumként C vita -
mint kell adni.

Milyen phlebo-
lógiai beavat ko -
zások nál al kal maz- 
zon a sebész tu-
mescens anaesthe-
siát? A következő
fel sorlás az ismert
 minimál invazív
 eljárásokat tartal-
mazza (1. táblázat) 

Minden termi-
kus eljárás, kivé-
tel nélkül kitű-
nően alkalmas a
tumescens ana -
esthe sia hasz nálat -
ára. Az említettek
közül, egy, nem
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1.Táblázat. Tumescens anaesthesiára alkalmas minimál
invazív eljárások.

Table 1. Minimally invasive methods suitable for tumes-
cent anaesthesia.

2.Táblázat. 2011-ben, 980 nm-es és 1470 nm-es lézer készülékkel kezelt be-
tegeink adatai.

Table 2. Data of our patients treated with 980 nm and 1470 nm laser equip-
ment in 2011.

4.Táblázat. A 980
nm-es és a 1470 nm-
es hullámhosszú lé-
zerrel kezelt betegek
fájdalom értékelése.

Table 4. Pain evalua-
tion of our patients
treated with 980 nm

and 1470 nm.

3.Táblázat. A 2011-
ben kezelt betegek,

krónikus vénás elégte-
lenség CEAP klasszi-

fikáció szerinti
megoszlása.

Table 3. CEAP classi-
fication of chronic ve-
nous insufficiency in
our cases treated in

2011.



termikus eljárás esetében kérdéses lehet az 
alkalmazás,  nevezetesen a katéteres hab-scleroterápia 
során.  Véleményünk szerint a beadott anyag a katéter körül
jobban érintkezik a véna fallal, ezért ezt az eljárást mi
 minden  esetben alkalmazzuk. A Várady által bevezetett
horog és spatula kombinációs varix eltávolítási módszer
eredetileg 0,25 %-os Lidocain (Xylocain) alkalmazásával
történt. 

A lézer abláció bevezetése óta a Várady-féle  
mini- phlebectomiát mi ezzel egy ülésben végezzük, ennek
 alapján kijelenthetjük, hogy a tumescens anaesthesia
kitűnően kombinálható a Várady-eljárással. 

A tumescens oldat lézer-műtét során történő beadása 
UH kontroll mellett történik, melynek során a lézer 
szál csúcsának helyzetét is ellenőrizzük. A betegek az
érzéstelenítő  hatást jónak írják le (10). 

Tumescens anaesthesiát 2007 óta alkalmazunk. 
A beadást tumescens-pumpa segíti. Az oldatot, 2008 óta 
4 °C körüli hőmérsékletre hűtjük. A beadás során létrejövő
duzzadás kellemetlenségeit ez csökkenti. A következő
összetételű tumescens oldatot alkalmazzuk, amellyel
 kellemetlen mellékhatást mindeddig nem figyeltünk meg:

– 0,9% NaCl – 500 ml
– 1% Lidocain – 30 ml
– 8,4 % Natrium bicarbonicum  - 5 ml
– Adrenalin, 0,001 - 0,25 ml

Jóllehet gyakorlatunkban allergiás reakció nem fordult
elő, felmerülhet a beavatkozást megelőzően, scarificatios
próba szükségessége. 
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2.ábra. A tumescens pumpa
és annak pedálja. 

Fig. 2. The tumescent pump
and its pedal.

3.ábra. Varicosus alsó végtag
bejelölés után, műtét előtt.
Fig. 3. Varicose lower limb

after marking
and before  surgery.

1.ábra. Bal oldali kép: V. saphena magna keresztmetszeti
UH képe, közepében a bevezetett fényvezető
szál jól  látható. Fölötte és alatta a v. saphena

magnát körül vevő fasciát látszanak. 
Jobb oldali kép: a beadott  tumescens anaesthesia után a

vsm összezsugodorodott, körülötte a folyadékkal kitöltött
folyadék köpeny látható. 

Fig. 1. Left: US picture of great saphenous vein 
cross-section. In the lumen the laser fibre is visible. Above

and below the surrounding fascial layer can be seen. 
Right: after giving tumescent solution the  compressed

vein and the surrounding fluid can be seen.

5. Táblázat. A tumescens anaesthesia mellékhatásai eseteinkben.
Table 5. Complications of tumescent anaesthesia in our cases.



Anyag és módszer

Mint már említettük tumescens anaesthesiát 2007 óta
minden lézer-műtét során alkalmazunk, - több mint 1000
beteg kezelése során szereztünk tapasztalatot. 

A két csoport lényegesen csak a beadott oldat
 mennyiségében és a beadás időtartamában különbözik: 
a 1470-es csoport kevesebb oldatot igényelt, ezért a kezelés
teljes időtartama lerövidült. Ez azt bizonyítja, hogy a 
1470-es hullámhossz kíméletesebb, mint a 980-as (1,2,3,6).

A két csoport az utolsó pontban, - a pótlólagos 
anaest heticum beadás szükségességében is különbözik.
 Alkalmanként egy-egy helyen a nem megfelelő oldat
 eloszlás miatti fájdalom célzott, utólagos injekciókkal
kitűnően megoldható volt (9). 

Eredmények

Minden operált betegünket megkérdeztük hogyan ítéli
meg, mennyire elégedett az alkalmazott érzéstelenítési
módszerrel. Erre egy 10-es skálán történő jelölést
 alkalmaztunk. Az eredmény szerint a betegek elégedet -
tebbek a 1470 nm-es hullámhosszal és radiál szállal végzett
műtét anaesthesiájával, mint a másik módszerrel. Ez abból
is adódhat, hogy ebben a csoportban a tumescens oldat
összmennyisége kevesebb, tehát a szövetek feszülése is
 kisebb lehetett. 

Mellékhatások. A következő táblázat (5. táblázat) a
 tumescens anaesthesia során tapasztalt mellékhatásokat
 mutatja be. Ezek a mellékhatások kizárólag a 980 nm-es
készülék és egyszerű-szál alkalmazása esetén fordultak elő.

Megbeszélés

Véleményünk szerint a tumescens anesthesiának jelentős
előnyei vannak az anaesthesia egyéb formáival összevetve.
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5.ábra. A bal lábat egy évvel korábban hagyományosan strippinggel és 
48 metszésből elvégzett  phlebectomiával operálták. A jobb lábon egyetlen

punkciót ejtettünk, a boka tájon, tumescens anaesthesiát alkalmaztunk. 
A jobb combon látható duzzadt, sápadt terület a tumescens anaesthesia és a

benne lévő adrenalin vasoconstrictiv hatásának következménye. 
Fig. 5. One year ago the left leg was operated on with the classic method

i.e. stripping and phlebectomy from 48 incisions. On the right leg 
we performed surgery from one puncture at the ankle, and tumescent
 anaesthesia was used. The swollen, blanched spot on the right thigh 

is a consequence of the tumescent anaesthesia and the adrenalin 
which provokes some vasoconstricion.

6.ábra. A tumescens anaesthesia ilyen
jelentős varicositas műtéte során is

megfelelő: lézer-műtéttel oldottuk meg a
saphena törzset és Várady-féle 

phlebectomiával az oldalágakat. 
Fig.6. Tumescent anaesthesia is suitable
for surgery even in such a serious case:
laser ablation for saphenous stem and

phlebectomy according to Varady for the
tributaries was performed.

4.ábra. Dupla vsm, amelyet két szondával operálunk. Tu-
mescens anaesthesiát alkalmazunk.

Fig. 4. Double GSV which is treated with two laser fibres.
Tumescent anaesthesia is used.



Kiemelendő, hogy a beadott oldat a bőrt
és a kezelendő eret egymástól jelentősen
eltávolítja, így azt a lézer hőhatásától
megkíméli. Hasonlóan a mélyebben
fekvő izmokat és fasciákat, és a véna
törzsek mentén futó idegeket, 
(n. saphenus, n. suralis) is megóvja.
 Továbbá az infiltráció körül öleli a vénát,
komprimálja, így javítja a szonda és a
véna fal endothel rétegének kontaktusát.
Az oldat előzetes lehűtése segít a
 nyirokutak és a kezelt véna meg -
óvásában. Az andrenalinnal történő
kombináció néhány órával megnyújtja
az anaesthetikus hatást. Lényeges, hogy
az infekció kockázata minimális.

Fontos előny az is, hogy  a tumescens
anaesthesiának nincs negatív hatása a
beteg munkaképességére, ezért a beteg
már akár másnap folytathatja munkáját.
A korábban antikoaguláns kezelésben
részesített betegek probléma mentesen, a kezelés
 megszakítása nélkül operálhatók. Mindeddig allergiás
 reakciót nem tapasztaltunk, ennek ellenére a műtét előtt
cutan lidocain próba elvégzése felmerül. Az infiltrációs
 anaesthesia nem hátráltatja a II-es erősségű kompressziós
harisnya felhúzását. Meglévő pacemaker nem jelent az
 infiltárciós tumescens anaesthesiával szembeni
 kontraindikációt. 

Végül ez az anaesthesia forma alkalmas az oldalágak
 Várady-szerinti eltávolításának érzéstelenítésére is, a beteg
folyadék túlterhelése nélkül.
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7.ábra. Ebben az esetben először a vsm mentén, majd az oldalágaknak
megfelelően végeztük el a tumescens anaesthesiát. Ezt követően került sor a

lézer-műtétre és a Várady-féle varicectomiára. 
Fig. 7. In this case the tumescent anaesthesia was administered first along the

GSV and afterwards along the side branches. Following this, laser ablation
and Varady phlebectomy were performed.
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A folyóiratokban megjelenő tudományos közlések

továbbra is jelentős értéket képviselnek. Fontosak a cikkek

az általunk képviselt nézetek megismertetésében,

 közreadásában, a gyógyítás jobbá tételében. Ezen kívül a

személyes előmenetelnek is bázisát képezik. Szerzőink

visszajelzése alapján tudjuk, hogy mindezen vonatkozá-

sokban a csaknem 20 éve folyamatosan megjelenő

 Érbetegségek jelentős előnyöket nyújt. 

A lap ingyenes, ami széles olvasóközönséget jelent:

folyóiratunk példányszáma 1000 és 1300 között változik,

míg a szakfolyóiratok többsége alig száz, legfeljebb

néhány száz példányban kerül kinyomtatásra, addig

 lapunk a nagy példányszámmal sok, régebb óta megjelenő

lapot megelőzött. Másik különleges érték, hogy a csaknem

20 évfolyam tartalmának jelentős része már felkerült a

világhálóra és az egész folyóirat, annak minden cikke és

közleménye díjmentesen, jelszavak nélkül olvasható

(www.erbetegsegek.com). Elérhetőség és az olvasó -

közönség szélesítése vonatkozásában tehát magunk mögé

utasítottunk olyan patinás folyóiratokat, mint az Orvosi

Hetilap, a Magyar Sebészet, a Bőrgyógyászati és

 Venereológiai Szemle, stb.

Mindezek a lehetőségek, az ismeretek egyszerűbb

 terjedését, az új eljárások gyorsabb alkalmazhatóságát,

mások eredményeinek azonnali megismerhetőségét

 jelentik. Továbbá a könnyű idézhetőség lehetőségét

nyújtják, ami a tudományos előmenetelnek csaknem olyan

fontos feltétele, mint az impact factor. A magyar nyelvű

folyóiratok még nem rendelkeznek impact factorral, tehát

jelenleg csak az idézhetőség vonatkozásban jelentenek

fontos tényezőt. 

Nincs ütközés az idegen nyelvű és az Érbetegségekben

történő, magyar nyelvű un. másod közlés között. Ha egy

olyan hazai folyóiratban szerepel a közlemény, amelyik

valamilyen nemzetközi adatbázisban szerepel, az valóban

lehetetlenné teszi az impact factoros lapban való

 másodközlést. Ebbe a körbe az Érbetegségek nem lépett

be, tehát ez a kötelem ránk, a folyóiratunkban publikálókra

nem vonatkozik. Lapunk fontosnak tartja, hogy az

 itthoniak is megismerhessék a nemzetközi folyóiratokban

megjelentetett, vagy megjelenésre váró hazai

 publikációkat. Köszönjük mindazoknak, akik ezt már

megtették.

Folyóiratunk cikkeiben szakmai tevékenységünkről,

eredményeinkről informáljuk azokat, akikkel 

„egy csónakban evezünk” tehát belgyógyász, sebész,

 radiológus, kutató, gyógytornász, stb. kollégákra gondol-

unk. Ez több síkú információ áramlást jelent, és segíti az

együttműködést. A specializált, csak sebész, csak

 belgyógyász, csak kutató, stb. fókuszú folyóiratok

 esetében az eredmények, újdonságok, elképzelések

 eljuttatása korlátozott.  Ezzel szemben lapunk széles

olvasóközönsége elősegíti a mindennapi és tudományos

együttműködést, a teamek és betegutak kiépítését,

valamint karbantartását. 

A lap szerepel a Semmelweis Egyetem Doktori

Iskolájának publikációra ajánlott folyóiratai között. 

Fentiek alapján tehát azok kéziratát várjuk, akik a

hazai, szakmai olvasóközönség szélesebb rétegét célozzák

meg, külföldi közlést is terveznek és tudományos

 karrierjüket is építeni szeretnék. 

Várjuk az Ön által írt cikkeket is!

Köszönettel,

Szerkesztő Bizottság

Miért érdemes az ÉRBETETEGSÉGEK-ben publikálni?
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Korai érsebészeti műhelyek Magyarországon,
a múlt század ötvenes-nyolcvanas éveiben

(A Városmajori Klinika és a Stefanics-iskola)

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

Az érsebészet önálló szakággá alakulása és a korszerű
érműtétek kifejlődése, a múlt század ötvenes-hetvenes
 éveiben történt meg. A magyar érsebészet kibontakozása
követte a világtrendet.

Ne felejtkezzünk el azokról a kollégákról, akik ezt sok
évvel megelőzően, még nem mint egy speciális intézet vagy
osztály ill. munkacsoport tagjai, hanem mint magányos
 kutatók vagy klinikusok végeztek értékes úttörő munkát
(Balassa, Kovács, Fáy-
kiss, Bakay, Huzella). 
A hazai érsebészet a
 hivatalos érsebészeti
osztályok kialakításánál
jóval korábban kezdő-
dött. Sokáig nem is
 hallottuk azoknak a
nevét, akik akkor világ-
színvonalon végezték
vizsgálataikat, munká-
jukat és jutottak akkor,
élvonalbeli eredményekre. Az ő megismerésük és meg -
becsülésük hiányzik leginkább a szakmai múlt fel -
térképezéséből. Ennek pótlását is megkezdtük. E kollégák,
az ő eredményeik és publikációik felkutatásában Martos
 Veronikának vannak kiemelkedő érdemei.

Eddigi történeti munkáinkban megemlékeztünk a hazai
érsebészet úttörőiről, megalapozóiról és több olyan kortárs
személyiségről, akik a mai kor színvonalára emelték ezt a
stúdiumot (1, 2). Nem volna azonban helyes, sőt
 igazságtalan lenne, ha nem örökítenénk meg azoknak a
 ”kisebb csillagoknak” az emlékét is, akik a fentebb említett
egyéniségek munkatársaiként lelkesedésükkel, tehetségük-
kel és hangya-szorgalmukkal szintén oroszlánrészt vállaltak
ebben a munkában. Jelen írásunkban ezért a korai magyar-
országi érsebészeti műhelyekkel és az ott dolgozó, a magyar
érsebészet alapjainak lerakásában tevékenyen résztvevő
munkatársakkal foglalkozunk. Figyelembe véve a
 nemzetközi és a magyar érsebészet fejlődéstörténetét, 
ez az időszak az1950-1980 közötti éveknek felel meg.

Munkánk jellege és terjedelmi okok miatt nem vázol -
hatjuk fel mindannyiuk szakmai életrajzát. Ha rövidebben
is, de mégis regisztráljuk őket azzal a céllal, hogy úttörő
 tevékenységük ne csak fiatalabb munkatársaik, tanítványaik
emlékezetében, ill. ránk maradt írásaikban, hanem történeti,
áttekintő munkában is a helyére kerüljön és fennmaradjon.
Már az a puszta tény is megörökítésre méltó, hogy ott
 voltak, fiatalságuk és erejük nagy részét ezen új sebészeti

szakág kifejlesztésének
áldozták.

Felsorolásunkat igyek-
szünk időrendi sorrend-
ben tenni, bár voltak
olyan műhelyek, ame-
lyek szinte ugyanazon
időben kezdték el az
 érsebészetet. Minden
igyekezetünk ellenére
sem tudtunk minden
műhelyről egyformán

gazdag anyagot összegyűjteni. Ez az oka, az egyes
 ismertetésekben tapasztalható terjedelmi különbségeknek,
ill. a részletgazdagságban mutatkozó eltéréseknek.

Jelen munkánkban, amely tervezett feldolgozásunk első
része, a két legkorábbi és leginkább meghatározó
 műhellyel, iskolával foglalkozunk. Ezek a Városmajori
 Klinika és a Stefanics-iskola.

Leírásaink anyagát elsősorban a még élő kortársak
 emlékei, továbbá szakmai és családi utódaiktól nyert
 információk, az adott intézmény, osztály történetét
 ismertető írások, ill. szakirodalmi közléseik alapján
 állítottuk össze. A képeket illetően meg kell jegyeznünk,
hogy igyekeztünk korabeli fotókat összegyűjteni, 
de az  eltelt hosszú idő miatt ez néhányszor nem 
sikerült e  feltételnek megfelelően. Esetenként be kellett
 érnünk az egyáltalán valahol fellelhető fényképekkel. 
Ez az oka annak, hogy egyes összevágott csoportképeken
az egyes személyek között feltűnő korkülönbség 
látszik.

1. ábra. A János szanatórium.



Mivel az u.n. szájhagyományban, minden jó szándék
mellett is, sok szubjektív elem fordulhat elő, ezért nagy
energiát fordítottunk az adott műhely közléseinek minél
maradéktalanabb összegyűjtésére. Vagyis az objektív
 értékelés szempontjából a „verba volant, scripta manent”
elvet tartottuk szem előtt. Ezzel csak akkor van gond, 
ha az adott munkacsoport közlési hajlandósága nem állt
 arányban, gyakorlati tevékenységükkel.

Az egyes részek végén található irodalomjegyzék tehát
nem csak a leírtak dokumentálását szolgálja, hanem az adott
műhely szakmai-tudományos produktumát is igyekszik
megörökíteni. Abból a célból, hogy valamennyi, 1980-ig
bezárólag megírt közlés a bibliográfiába lehetőleg
 bekerüljön, a biztonságos átfutási időt is figyelembe véve
az irodalomkutatást 1982 év végével zártuk le. Néhány
 esetben még későbbi közléseket is figyelembe vettünk, ha
az azokban leírt munka legalább részben a vizsgált
 periódusból származik.

Ezeket a módszertani elveket követjük majd a további
műhelyek ismertetésénél is.
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A Városmajori Klinika, a magyar érsebészet bölcsője

Az 1912-ben épült, egykori János szanatórium
 épületében (1. ábra) szervezték meg 1951-ben a BOTE
 Sebésztovábbképző Klinikáját, általános, mellkas-, ér- és
szívsebészeti profillal. Igazgatója 1951-1956 között
 Littmann Imre volt, akinek munkásságát retrospektíve az
„alapító” szóval jellemezhetjük (1). Az intézmény1957-től,
a IV sz. Sebészeti Klinika nevet kapta és Kudász József lett
a tanszékvezető. Őt a „virtuóz” jelzővel illette az utókor (1).
Littmann és Kudász (3. ábra) személyes munkásságával 
e lapban megjelent, korábbi közlésünkben foglalkoztunk.
1975-ben Érsebészeti Intézetnek nevezték át és 
Soltész Lajos (1917-1981) került a Klinika élére, aki egyben
 megbízást is kapott az érsebészet országos meg -
szervezésére. Személyét és munkásságát tökéletesen
 kifejezi a ”pater familias” elnevezés (1). 

Az Érsebészeti Osztály, Soltész Lajos irányításával,
1953-ban alakult meg, amely az első ilyen jellegű osztály
volt Magyarországon, s egyike volt Közép-Kelet-Európa
első érsebészeti osztályainak. A városmajori osztály a
 magyar érsebészet bölcsője lett, s a mai napig az Ország
 vezető osztálya. Nem túlzás azt állítani, hogy nincs ma,
 Magyarországon olyan érsebész, aki valamikor, valahol ne
lett volna kapcsolatban a Városmajorral. 

Hazánkban, 1980 óta ismert a ráépített érsebészeti
 szakvizsga és 2012-től már alapszakvizsga lett ez a szakág.
Az Intézet vezető érsebészei minden képesítő vizsgában
részt vettek és vesznek. Hosszú ideig, Országos Érsebészeti
Intézetként a szakmai irányítás is a Városmajorban székelt.
A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság (MAÉT)
 vezetőségében mindig jelentős számmal vettek részt a
 Klinika vezető érsebészei. 

Működésének kialakulását az általunk vizsgált periódus-
ban három időszakkal írhatjuk le: 1950-1960  - úttörő
 tevékenység, 1960-1970  - a rutin beavatkozások meg -
jelenése, 1970-1980 - mennyiségi változás, nagy eset
 sorozatok (1). Ennél azonban többről volt szó, hiszen
 minden évtizedben jelentős volt a minőségi fejlődés is. 
Ezt néhány adattal szemléltetjük: poplitea pótlás - 1953,
hasi aneurysma resectio - 1960, carotis reconstructio - 1963,
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2. ábra. Littmann professzor által kialakított műtő
a Sebész-továbbképző Klinikán

3. ábra. Balról: Littmann Imre (1913-1984),
jobbról: Kudász József (1904-1981)



vénapótlás műanyaggal - 1964,
anonyma rekonstrukció - 1966, aorto-
bifemoralis bypass - 1967, aorto-renalis
bypass - 1969, aorto-mesenterialis
bypass - 1969, aorto-bifemoralis
 graftcsere - 1974 (1).

A Klinikán a vizsgált periódusban
több orvos-generáció nőtt fel. 
A  korosztályok egymásutániságát
kissé önhatalmúlag oszthatjuk be.
Könnyű a fentebb említett úttörőket és
munkatársaikat első generációnak
nevezni: Littmann Imre, majd Kudász
József (3. ábra) mellett dolgozott
Soltész Lajos, Szabó Imre (1952),
Papp Sándor (1957), Ránki László
(1957), Vas György és Frank József
(4. ábra). Őket segítették még
 Besznyák István, Molnár Lajos,
 Turbók Eszter (5. ábra), László Lajos,
Pénztáros Iván.

Besznyák István mellkassebész,
majd később az Országos Onkológiai
Intézet Sebészeti Osztályának
 vezetője lett. Molnár Lajos a 
csepeli kórház sebészetén lett
 osztályvezető főorvos. Turbók Eszter
pedig rövid  sebészi pályafutás után az
anaesthesiologiai vonalon találta meg helyét.

E csoport tagjai közül többen, Vass György, Szabó Imre,
Molnár Lajos valamint külső munkatársként Somogyi
Endre 1959-60-ban, saját érpótló kipróbálásával
 foglalkoztak. A dacron fonalból készült, kötött, redőzött,
 kísérleti protézist (6. ábra) a Pesterzsébeti Kötöttáru -
gyárban Kovács Sándor főmérnök irányításával Adler,
 Kardos és Pászik művezetők állították elő. Ez az érpótló
nem került emberi alkalmazásra (18).

Még korábban az eddig nem említett Róth Miklós végzett
kísérleteket kutyákon, tápoldatban tárolt homológ
 artériákkal. Közlése 1953-ban jelent meg (14). Újításként
érdisszektorhoz való fonalberakót is készített. A nyolcvanas
években Nemes Attila foglalkozott a Solcoseryl-P bovin

graft tökéletesítésével és vizsgálta az ideális érpótló
 kritériumait (3).

A második csatasorba tartoztak a következők: Gloviczki
Péter, Nemes Attila, Dzsinich Csaba, Acsády György,
Balogh Ádám, Mogán István (7. ábra), Sebestyén Miklós,
Damenija György.

Őket segítették Solti Ferenc, Hüttl Kálmán, Czakó
 Elemér mint az angiológia, a radiológia és a kardiológia
képviselői. Közülük heten egyetemi tanári címet nyertek és
négyen tanszékvezetői tisztséget is betöltöttek. 

Növekedett, majd felnőtt a harmadik generáció: Entz
László, Járányi Zsuzsanna (8. ábra), Bíró Gábor, Laczkó
Ágnes, Sepa György, Szabó Attila, Mezővári Anna, Szeberin
Zoltán, Szabó Gábor, ifj. Sótonyi Péter, Oláh Zoltán és Gősi

Gergely. 
A közben megizmosodott inter -

venciós angio-radiológia képviselői
lettek Nemes Balázs, Simonffy Árpád,
angiológusként pedig Kristóf Vera
művelik a modern érgyógyászatot.
Dósa Edit önálló ultrahang szakember
is nagy segítséget ad a diagnoszti -
kában.

Az „alapító atyák” és utódaik
 meghatározó szerepet töltöttek be a
hazai érsebészet kialakulásában. 
Az is elmondható, hogy többségük
nem az érsebészetben, hanem a
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4. ábra. Felső sor: Soltész Lajos, Szabó Imre, Papp Sándor,
alsó sor: Ránki  László Vas György, Frank József

5. ábra. Balról-jobbra: Besznyák István, Molnár Lajos, Turbók Eszter



 Klinika valamelyik más osztályán kezdete munkáját. Az is
előfordult, hogy párhuzamosan két területen, pl. a szív és
érsebészetben is dolgoztak. Így pl. a korábban említett
 Besznyák István, a mellkassebészet művelése mellett ereket
is operált. Többek között ezzel a sokoldalú kiképzéssel is
magyarázható, hogy később olyan sokuk lett vezető sebész
az Országban. 

A korábbi időrendi felsorolás után röviden írunk a
 városmajori iskola neves képviselőinek tevékenységéről is.
Az első érdemi hazai rekonstrukciós érműtétet 1952-ben,
az arteria poplitea rövid szakaszára kiterjedő elzáródás
 miatti nyílt desobliterációt, Soltész Lajos végezte el (cit. 1).
Ő nagyon sok érműtét-fajtát végzett elsőként. Ezekről
 másutt részletesen írtunk (2). Itt csak azt emeljük ki, hogy
eredeti módszert dolgozott ki 1959-ben, még a Fogarty
 katéter megjelenése előtt: az oldalágon keresztül végzett
expressiós embolektomiát (43). Ő írta 1963-ban az első,
Magyarországi, klinikai érsebészettel
foglalkozó kandidátusi értekezést, 
A végtagok veleszületett arterio-
 venosus sipolya címmel (52).

Szabó Imre a legelső és legidősebb
érsebész asszisztens. Személyét
 minden idősebb magyar érsebész
 ismeri, tiszteli: „a kezdeti harcok
résztvevője, az első sikerek, kudarcok
szemtanúja, nemzedékek nevelője,
 manuduktora, a csendes s kiváló
 manualitású Dr.Szabó Imre” írja róla
a jubileumi emlékkönyv (1). Ő volt a
femoro-poplitealis bypass műtétek
egyik korai úttörője. De uralta az
 összes végzett műtéttípust, beleértve
pl. az aorto-bifemoralis graftcserét is.

Papp Sándor kezdte el a supra -
aorticus érműtétek végzését. Nevéhez
fűződik az első carotis desobliteratio
elvégzése Magyarországon, 1963-ban
(cit. 4). Ugyancsak ő operálta hazánk-
ban az első aorto-bifemoralis bypasst
is 1967-ben (cit. 4).

Ránky László végezte el az első
magyarországi, klinikai érragasztást,
1968-ban.

Vas György írta az első itthoni, korszerű phlebológiai
szakkönyvet, 1963-ban (5).

Molnár Lajos készítette Magyarországon az első
lymphadeno-venosus anastomosist, 1969-ben (22). 
E műtéttel irodalmi szinten is elsők között volt.

Gloviczky Péter a kísérletes nyirokér-anastomosisok
vizsgálatával foglakozott 1978-tól, többek között
 Franciaországban (24, 25). Később Amerikában a Mayo
Klinikán vezető beosztásba kerülve végez nemzetközileg
elismert szaktevékenységet, elsősorban a vénás
 sebészetben. Rangos amerikai és nemzetközi társaságokban
volt tisztségviselő. Jelenleg az USA-beli Society for
 Vascular Surgery elnöke. 

Nemes Attila munkásságát más munkánkban részletesen
méltattuk (2). Itt csak annyit, hogy jelentős kutató és
 klinikai tevékenysége mellett az érsebészi malpractice
 elleni küzdelemben és a szakoktatás területén végzett
 irodalmilag is jelentős, úttörő munkát. Hibák, tévedések,
szövődmények az érsebészetben című, 1987-ben írt doktori
disszertációja hézagpótló munka a hazai szakirodalomban
(102). Ő volt a Klinika ötödik igazgatója.

Dzsinich Csaba munkásságát más helyen szintén
 részletesen ismertettük (2). Itt csupán annyit jegyzünk meg:
az artériás sebészet szinte minden területén jelentős
 fejlesztő munkát végzett. A renovascularis hypertonia
 sebészi kezelése címmel írt kandidátusi értekezést1986-ban
(103). Ő a magyar érsebészet nemzetközileg legismertebb
képviselője. Jelenleg az Állami Egészségügyi Központ
 általa újjászervezett érsebészeti osztályán működik.
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6. ábra. A városmajori kísérleti érprotézis

7. ábra. Felső sor: Gloviczki Péter, Nemes Attila. Dzsinich Csaba,
alsó sor: Acsády György, Balogh Ádám, Mogán István



Acsády György a hatodik tanszék-
vezető egyetemi tanár lett a városma-
jori klinikán. Érsebészeti munkás ságát
elsősorban a phlebologiai sebészetben
fejtette ki (a traumás arterio-venosus
shunt-ök kezelése, a Palma műtét
 hemodinamikai módosítása, a vena
cava superior syndroma megoldása
gyűrüs T-grafttal, stb.). Szívügye az
érsebészeti oktatás, mind a graduális,
mind pedig a postgradualis szak -
képzés. Kiemelendő a Nemes Attilával
együtt írt, ill. szerkesztett „Az érsebé-
szet tankönyve” (4) és „Az érbeteg -
ségek klinikai és műtéttani atlasza” (6) c. munkája.

Mogán István a Szent Imre Kórház érsebészetének lett
 vezető főorvosa. Jelenleg a MAÉT elnöke. Sebestyén
 Miklós a SOTE III. sz. Sebészeti Klinikáján vitte tovább az
érsebészeti műtétek és szemlélet elsajátított tudnivalóit.
Sajnos hosszú betegség után meghalt. Balogh Ádám a
szegedi egyetem Sebészeti Klinikájának vezetőjeként
 folytatta a városmajori érsebészeti gyakorlatot.

A harmadik generációról szintén érdemes néhány szót
ejteni már csak a jelen munka célkitűzését tekintve is.
Nemkülönben azért, mert a további fejlődés, a szakma sorsa
már az ő kezükben lesz. 

Entz László Ph. D.-témája, habilitációja is a carotis
sebészetről szólt. Ő volt, aki Magyarországon először
végzett Németországból hozott technikával carotis eversios
thrombendarteriectomiát. Az eredeti Ér- és Szívsebészeti
Klinika szerkezete az elmúlt években jelentősen meg -
változott. Az egységes sebészeti profil helyett ma van
 Kardiológiai, Neurovascularis, Szívsebészeti és Érsebészeti
Tanszék. Ez utóbbi vezetője Entz László egyetemi tanár. 
A tanszékeket a Városmajori Szív- és Érgyógyászati
Klinika fogja egységbe.

Járányi Zsuzsanna tanszékvezető-helyettes, egyetemi
docens szintén a carotis sebészet területén nyújt többletet a
teljes körű érsebészeti tevékenység mellett. 

Bíró Gábor a homograftok érsebészeti felhasználásának
lehetőségeivel foglalkozott. Jelentős tevékenységet fejtett
ki a graft gennyedések kezelése területén. Nemkülönben
említésre méltónak mondható a Cimino fistulák készítése,
szövődményeinek ellátása területén kifejtett aktivitása.
 Jelenleg Németországban dolgozik.

Damenija György grúz származású, színes egyénisége
volt a klinikának. A nagynyomású intraartériás infúziók
 alkalmazásával végzett kísérleteket. Évekkel ezelőtt
 elhalálozott. Laczkó Ágnes klinikai főorvos
osztályvezetőként és ügyeletvezetőként végez
tevékenységet az érsebészet teljes területén. Mezővári Anna
korábbi, több vidéki munkahely után az Ér- és Szívsebészeti
Klinikán kapott teljes körű érsebészeti kiképzést. 
A szekszárdi kórház érsebész főorvosa lett.

Az eddig nem említettek közül Keresztúry Gábor a
székesfehérvári érsebészet főorvosa lett, majd váltott hazát,

és vitte tovább a részben az itt szerzett tudást. Pintér László
és Cs. Nagy Gábor szintén külföldön kamatoztatják a
Klinikán szerzett érsebészeti képességüket. 

Az érsebészet elképzelhetetlen radiológiai háttér nélkül.
A Kudász klinikán Kisvárday Gyula és Pénztáros Iván
kezdték el az un. lapváltós angiográfiás technikát. Ekkor az
alsóvégtag angiografiájára főleg kézi befecskendezéssel, a
gép léptetése melletti, translumbalis percután aortografiát
végeztek. A femoralis angiográfiák és a phlebographiák
 hasonló módon történtek. A legtöbb érvizsgálatot Czakó
Elemér készítette. Entz László 1978-ban került oda, aki az
érvizsgálatok jelentős részét idővel átvette. 

Kisvárday halála után, 1978-ban, egy ekkor már ismert
szakember került a röntgen osztály élére: Szlávy László
(9. ábra). A Harvard egyetemről hozta a legfrissebb tudást.
Az első hazai DSA (angiotron) 1981-től működött a
 többször átalakított radiológiai helységekben. Gyökeresen
átalakult, fejlődött az érvizsgálatok módszertana.
 Megjelentek a Seldinger katéterezésen alapuló szelektív és
szuperszelektív vizsgálatok. Szlávy végezte az első hazai
coronarographiát. Munkássága nyomán kialakult a Klinikán
az intervenciós radiológia, különösen a percutan
 transluminalis angioplastica. 

Ennek a hetvenes években új radiológiai szakágnak a
 kifejlesztését, a kor szellemét jól megértő érsebészek, Papp
Sándor és Szabó Imre is serkentették. Ebben a munkában,
a továbbiakban a Radiológiai Klinikáról érkezett Hüttl
 Kálmánnak volt alapvető szerepe, aki ma a radiológiai
 részleg vezetője. Az invazív radiológiában vele dolgozott
az eredetileg belgyógyász Repa Imre is. E tevékenységek
alapozták meg a későbbi Határőr úti új röntgen részleg
 létrehozását, majd továbbfejlesztését CT-vel, később 
MRI-vel, amely berendezéseket már többször még
 modernebbre cseréltek.

Az Intézetben, 1951-1980 között intenzív kísérletes és
klinikai tudományos munka is folyt, amelynek emlékét 
sok-sok hazai és külföldi előadás, ill. nagyszámú, értékes
közlés őrzi (4-103).

A Klinika fejlődése és vezető szerepe a mai napig is tart.
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9. ábra. Szlávy László8. ábra. Entz László és Járányi Zsuzsanna
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A Stefanics-iskola

I sz. (1950-1957), III sz. (1961-1982), majd II sz.
 Sebészeti Klinika

Stefanics János (1. ábra) körül alakult ki Magyarországon
az első érsebészeti iskolák egyike. (1, 2). Egy és egy negyed
éves mosonmagyaróvári kitérő mellett 42 éven át művelte
a sebészetet a Budapesti Orvostudományi Egyetem I., II. és
III. sz. Sebészeti Klinikáin. (Munkássága kezdetén a
 későbbi, II. sz. Baross utcai Sebészeti Klinika volt az I. sz.
Sebészet.)

Stefanics professzor angiológiai-érsebészeti tevékeny -
ségének két korszaka volt: 1951-1957 között a Baross utcai,
az akkori I. sz. Sebészeti Klinikán fordult figyelme az
 érbetegségek, kezdetben a vénák betegségei felé. Akkori
munkatársai Balás Attila, Görgő Pál, Ránky László, Papp
Sándor voltak (2. ábra). Ránky és Papp 1957-ben a
 városmajori Érsebészeti klinikára kerültek. A vénás
 betegségek területén foglalkoztak a mélyvénás thrombosis-
sal, a postthomboticus syndromával, a phlebographiaval, 
a Paget-Schrötter syndromával. Ez irányú tevékenységükről
1951-1953 között számos közlemény jelent meg a hazai, 
a kelet-, ill. a nyugatnémet lapokban (4-9, 5-9, 11, 14, 15).
Stefanics és fentebb említett munkatársai a phlebologia
hazai úttörőiként említhetők (3).

Talán Magyarországon elsőként, 1952-ben számoltak be
olyan esetekről, amikor chronicus obliterativ verőér -
betegség miatt direkt az elzáródott verőérre irányuló

 műtétet, (bár még nem
 rekonstrukciót) végeztek
(12). Két aorta bifurcatio
thrombosis műtétéről van
szó (3. ábra). Az első esetben
az aorta bifurcatio és a jobb
a. iliaca communis elzáró-
dott, a bal oldali pedig
 szűkült volt. Rezekálták a
jobb artéria iliaca communist
és jobb oldali lumbalis
sympathectomiát végeztek. 
A második esetben az aorta
bifurcatio elzáródása mellett
a bal a.iliaca occlusioját 
és meghatározhatatlan kiter-
jedésű bal alsó végtagi mélyvénás thrombosist találtak. 
A végtag gangraenás volt. Hosszú szakaszt rezekáltak a
véna femoralisból, ill. periarteralis sympathectomiát
 végeztek. Progresszió miatt az ötödik postoperativ napon
femoralis arteriectomia is történt. A beteget elvesztették. 
A szerzőknek ebben az időben két Oudot által végzett
 bifurcatio-cseréről és 32 bifurcatio TEA-ról volt irodalmi
ismeretük. 

A gyógyszeres vasodilatatioval, 1952 és 1958 között
több közleményben foglalkoztak, amikoris ezek ered -
ményét a műtéti vasodilatatioval (sympathectomia)
 hasonlították  össze (17, 18, 20, 22, 24, 26). Írtak még az
arteriográfiáról, a kísérletes shock-ban végzett arteriográ-
fiáról is (17-23).

Abban az időben két másik munkatársa, Bikfalvy András
(4. ábra) és Dubecz Sándor más irányú, érsebészettel
 kapcsolatos kísérleti tevékenységet végzett: a világon
 másodikként érvarró gépet, működő eszközt szerkesztettek
(10, 13). Ez utóbbiról már korábban, e lap hasábjain
 olvashattak az érdeklődők (77).

Stefanics angiológiai-érsebészeti munkásságának
 második szakasza, a mai értelemben is modern
 rekonstrukciós érsebészet az akkori (1960-at írunk) István
Kórház területén megszervezett III sz. Sebészeti Klinikán
bontakozott ki. Itt jött létre az egyik legerősebb korai, hazai
érsebészeti iskola 1966-tól. Stefanics János „érsebész”
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munkatársai voltak ebben az időben Dubecz Sándor,
 Csengődy József, Nagy Lajos, Jámbor Gyula, Kiss Lajos,
Juhász Ferenc, ill. Juhász Miklós és Kocsis László (5. ábra)

A második vonal, Samu Terézia, Gáti József, Morvay
Krisztina (6. ábra), s a később bemutatásra kerülő
 Gyurkovics Endre, és Nagy Zoltán már Jámbor
 munkatársaiként nőtt fel (6. ill. 19. ábra). Gyurkovics és
Nagy az I sz. Sebészeti Klinika érsebészei lettek.

A Stefanics vezette III. sz. Sebészeti Klinikán az
első rekonstruktív verőér műtétet femoro-poplitealis
bypasst Dubecz Sándor végezte teflon érprotézissel 

1966-ban. Bypassok voltak
az első érműtétek - műanyag
ércsővel-, majd főként
thromb-endarteriektomiákat
végeztek. 1969 februárjában
Stefanics professzor végezte
a klinikán az első aorto-
 bifemoralis bypasst. Ugyan-
csak 1969-ben Nagy Lajos
nevéhez fűződik az első v.
saphenával végzett bypass
műtét.

A klinikán az első carotis
rekonstrukcióra 1971-ben
került sor. Ezeket a műtéte-

ket kezdetben temporer shunt-tel végezték. A szelektív
shuntölést alkalmazták. Az 1980-as évek elejétől Magyar-
országon talán az elsők voltak, mint elvi shunt nélkül
 operálók.

Néhány felső végtagi, és pár zsigeri arteria
 rekonstrukciót is végeztek. Az első magyarországi sikeres
arteria mesenterica superior TEA-t Jámbor végezte 
1972-ben (39).

Az alsó végtagi verőér rekonstrukciók során a 
femoro-popliteo-cruralis szakaszon elkötelezett hívei voltak
az autolog anyag, elsősorban a vena saphena magna
 használatának. A v.saphena magna hiányában, vagy annak
felhasználásra alkalmatlansága esetén bátran nyúltak a
 karvénákhoz (v. cephalica, v. basilica) egy-egy esetben a 
v. saphena parvához, vagy akár az evertált a. fem.

 superficialishoz is (7. ábra). Femoro-popl.-cruralis területen
alig-alig alkalmaztak műanyag graftot. Ez az elv a mai
napig tartó, időt álló korai felismerés volt.

A klinika rekonstruktív érsebészetének megteremtésében
szerepe volt annak is, hogy az István Kórházban a velük
szemben lévő épület az I.sz. Belgyógyászati Osztálynak
adott otthont, melynek vezetője az 1960-as években
Bugár-Mészáros Károly, a magyar angiológia atyja volt.
Erről az osztályról sok beteg került át a klinikára
 amputációs indikációval. Nyilván ez is sarkalta Stefanics
professzort a más típusú sebészi segítség-nyújtásra is. 
A verőérbetegek belgyógyászati és sebészeti therápiája
 kapcsán nagyon szoros kapcsolat alakult ki a két osztály
 között. Hetente egy meghatározott napon un. angiográfiás
rtg. viziten a klinika röntgen helyiségében a radiológus
 kolléga bemutatta az azon a héten készült angiográfiákat.
Ezen a viziten az I. Bel osztály érbetegségekkel foglalkozó
orvosai (Kusztos Dénes, Landi Anna, Ablonczi Dalma) is
részt vettek Bugár-Mészáros vezetésével. Ezek a meg -
beszélések, eset elemzések sok segítséget nyújtottak mind
az angiologiai, mind az érsebészeti kezelési elvek
 kialakításában.

A III. Sebészeti Klinikának nemcsak az I. Bel -
gyógyászati Osztállyal volt szoros kapcsolata. Az István
Kórház területén működött az egyetem IV. sz. Belgyógyá-
szati Klinikája is, a jelenlegi Országos Kardiologiai Intézet
elődje. Akkori vezetője Gottsegen György professzor volt.
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3. ábra. Esetismertetés. Egyike az elsõ érsebészeti beavatkozásoknak

4. ábra. Bikfalvi András

5. ábra. Juhász Miklós és Kocsis László



A klinikán szív és érbeteg ellátás folyt. Itt dolgozott Urai
László, az angiológia elkötelezett híve, később Bugár
 Mészáros Károly, majd Soltész Lajos után a Magyar
 Angiológiai Társaság harmadik elnöke (8. ábra).

Nagyon sok szakszerűen kivizsgált beteget kaptak ettől
az osztálytól is. Termékeny közös konzíliumaik is voltak.
Ide kivánkozik annak megemlítése, hogy Urai agilitásának
köszönhetően, minden hónap harmadik péntekjére
 megszervezésre került az akkor még Angiológiai Sectio 
(a Magyar Angiológiai Társaság elődje) tudományos ülése.
Ezek az összejövetelek színvonalasak és igen népszerűek
voltak. Sokban hozzájárultak a hazai angiológus, benne az
érsebész társadalom összekovácsolódásához. 

A III. sz. Sebészeti Klinikán kezdettől fogva a saját
maguk által készített angiografiák alapján történtek a verőér
rekonstrukciók. Az első felvételek, az István Kórház köz-
ponti röntgenjében, még nagyon hosszú, alsó végtag hosz-
szúságú filmekre készültek, de hamarosan magának a
Klinikának is lett saját röntgen laboratóriuma. A Röntgen
Klinika professzora, Zsebők Zoltán professzor röntgenes

kollégákat delegált a helyileg kiépített
röntgen helyiségükbe, így ilyen
 szempontból önállóak lettek. Szántó
 András, Wachtl István, Várnai György,
Irtó István radiológus kollégák odaadó
munkássága nélkül elképzelhetetlen lett
volna a klinikán az érsebészet megfelelő
szintű kialakulása.

Érsebészeti kísérletes munkát Juhász
Ferenc a Szovjetunióban végzett. Mint
 fentebb már volt szó róla, Bikfalvi és
 Dubecz az érvarrógép megszerkesztésével
foglalkozott, Dubecz 1971-ben sikeres

 érragasztási kísérleteket is végzett kutyák arteria carotisán,
femorálisán, ill. vena jugularis internáján (35, 44). Jámbor
a saját véna arteriás működés közbeni fali elváltozásait
 vizsgálta. Disszertációját a femoro-cruralis autológ vénás
áthidalások témájából írta (54). Értekezésének egyik
 lényeges fejezete volt az érműtétek eredmény-értékelésében
segítséget nyújtó „life table” módszer. 

Nemzetközi kapcsolataik között kiemelendő Stefanics és
a belga Orbán professzor közti kölcsönös látogatás.
 Csengődy és Jámbor Liege-ben járt ösztöndíjjal Van der
Berg-nél. Csengődy Finnországban Hariola-nál is szerzett
tapasztalatot. Ugyancsak itt volt Kiss Lajos is (9. ábra), aki
ezen kívül hónapokat töltött tanulmányúton a stockholmi
Karolinska Intézetben, ill. Amsterdamban R. van 
Dongen-nél. Ezen kívül
Moszkvában a Szecsenov
vezette intézetben, Bécsben
H. Denck érsebészetén, az
insbrucki és grázi ér -
sebészeteken is szerzett
 tapasztalatokat. Nagy Lajos
többek között a Szovjet -
unióban is tanult. Dubecz
német kapcsolatokat ápolt.
DeBakey (10. ábra) 1973-
ban vendégeskedett a
 Klinikán, ahol bemutató
aorto- bifemoralis műtétet
végzett. E látogatása meg ter -
mékenyítő en hatott az egész
hazai érsebészetre.

Az érsebészeti munka
III. Sebészeti Klinikai meg-
indításában Stefanics pro-
fesszor mellett Dubecz
Sándoré (11. ábra) volt 
az érdem. Kísérletes ér -
sebészeti munkásságáról
más írásainkban már volt
szó (10, 13, 35). A II. sz.
 Sebészeti Klinikáról ő is
követte Stefanics Jánost a
III. sz. Sebészeti Klinikára.
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6. ábra. Balról-jobbra: Samu Terézia, Gáti József, Morvay Krisztina

7. ábra. Fent: a v. cephalica elõkészitve
femoro-cruralis áthidaláshoz,

lent: everziós eljárással készült
autolog graft az a. fem.superficialisból

8. ábra. Urai László

9. ábra. Kiss Lajos



Érsebészet iránti változatlan vonzódása abban is
 megnyilatkozott, mint fentebb már írtuk, hogy a 
III.  Sebészeti Klinikán, a szóban forgó „Stefanics Iskola”
 helyszinén ő végezte az első rekonstruktív verőér műtétet
1966. április 12-én: Teflon műanyag érprotézissel  
femoro-poplitealis bypass műtétet végzett. A klinikán
 Stefanics professzor mellett egyik motorja volt az
 érsebészeti munka kibontakozásának. Az érsebészeti
 irodalom megismertetésében rendszeres referátumok
 megszervezésével, nagy türelmet tanúsító asszisztensi

 munkájával hatalmas érdemeket szerzett a klinika érsebész
 garnitúrájának kialakításában. Kitartása, a betegellátásban
 mutatott precizitása (amit fiatal kollégáitól is mindig
 megkövetelt) örök példaképpé tették. Kandidátusi  értekezését
a végtag csonkolt betegek protetizálásának problémaköréből
írta. Ilyen irányú tevékenysége és közlései (27, 28) is nagy
 hasznára váltak a krónikus verőér- elzáródásban szenvedő, majd
eredménytelen érsebészeti  beavatkozásban részesülő  betegeknek.

Csengődy József (12. ábra) szintén a II. sz. Sebészeti
Klinikáról követte Stefanics professzort. Rendkívül színes
egyénisége mindenkit megragadott. Elkötelezett volt
 minden új iránt, és miután az új módszereket maga is
 megtanulta, azonnal, önzetlenül munkatársainak is átadta.
Így ő bábáskodott az intratrachealis narcosis bevezetésénél,
az endoscopiák elterjesztésénél, az angiografiás módszerek
kialakításánál és betanításánál, valamint a rekonstruktív
 érműtétek elkezdésénél is. Sokat tett a klinika sikeres
 érsebészeti tevékenységének kibontakozásáért. 

Tevékenyen részt vett az angiographiás lehetőségek
 kialakításában. A kezdetleges röntgen készülékhez
 négyoldalú, az átvilágító röntgen asztal alatt forgatható
„dob”-ot szerkesztett. Ennek négy oldalára különböző
 magasságokban lehetett a röntgen kazettákat felerősíteni.
Ezek a kazetták az alsó végtagok ereinek különböző
 szakaszaira állíttattak be úgy, hogy „követték” az 
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10. ábra. Balról: Csengõdy József,
jobbról: DeBakey, a III. sz. Sebészeti Klinika vendége.

11. ábra. Dubecz Sándor 12. ábra. Csengõdy József

13. ábra. Lumbalis aortogram a fentebb leírt, „barkácsolt” röntgen-asztalon készült



aortába juttatott kontraszt-
anyag útját, így három
fordítás sal (legtöbbször sike-
resen) jó minőségű képeket
nyerhettünk az infrarenalis
aorta szakasztól, egészen a
distalis arteriákig (13. ábra).

Kezdetben direkt lumbalis
aortographiákat végeztek
 természetesen a beteg hason-
fekvő helyzetében. A kont-
rasztanyag befecskendezés
kiváltotta fájdalom ki kü -

szöbölése érdekében a vizsgálat előbb Epontol- intravenás
narcosisban,  később intratrachealis nar cosisban történt. 
A narcosis ezen formáinak adaptálása a röntgen helyiség
 viszonyaira szintén az ő érdeme, hiszen a klinika
 anaesthesiológiai szolgálatát is elsősorban ő szervezte. 
A kontraszt anyagot kézi erővel fecs kendezték az érbe.
Elsők között volt, akik Magyar országon tapasztalatokat
 szereztek chronicus verőérbetegségben a Doppler eszköz
diagnosztikus célú alkalmazásával (46).

Nagy Lajos (14. ábra) nevéhez fűződik a klinikán
 végzett első, v. saphena magna felhasználásával készített
femoro-poplitealis bypass műtét. Ezt a műtétet, egy
 moszkvai tanulmányútja után, 1968-ban végezte. Ő vette át
a stafétabotot Stefanics professzor halála után a klinika
 vezetésében, 1982-ben és ezután a klinika 1996-os
 megszüntetéséig ő irányította az érsebészeti tevékenységet
(is), egyúttal biztosította annak feltételeit is.

Jámbor (15. ábra) tevékenységét, a hazai érsebészet
megteremtésében vállalt szerepét folyóratunkban, korábban
már ismertettük (2). Itt csak annyit, hogy a legelső klinikai
rekonstrukciós verőérműtéti beavatkozástól (1966) kezdve
aktív tagja volt az érsebészeti team-nek. Az érsebészeti

szakrendelés megszervezésé-
től (1968) kezdve annak
 vezetője. Egyik érdeme az
 érsebészeti beteganyag pon-
tos dokumentációjának biz -
tosítása, a dokumentumok
 megőrzése. Érsebészeti tevé-
kenységei közül kiemelendő
az autolog venákkal (v.
 saphena magna, v. cephalica
és  basilica) végzett verőér
 rekonstrukciók propagálása,
az első sikeres a. mesenterica

superior TEA végzése (39), a cruralis, majd malleolaris
szintre  kiterjesztett alsó végtagi  rekonstrukciók lehetősége-
inek nagy beteganyagon  történő bemutatása (16., 17. ábra) .

Ez a példamutató tevékenysége országos visszhangra
 talált. Jámbor munkássága által a Stefanics-iskola e téren
járult hozzá  leginkább a hazai érsebészet fejlődéséhez. 
Ő tartotta  1993-ban a „Soltész Lajos Emlékelőadást”,
 melynek  témáját a lábszári erekre irányuló helyreállító
 verőér  műtétekből merítette. Kandidátusi értekezését is a 
femoro-popliteo-cruralis verőér rekonstrukcióiból írta 
A comb és a lábszár artériák chronicus obstructiv
 betegségének helyreállító műtétei címmel 1978-ban (54).
Az Üllői úti I. sz. Sebészeti Klinikára négy, magával vitt
 érsebész  kollégával 1996-ban került át, ahol az addig ott
nem létező érsebészeti profilt alapította meg. 2004-től a
 kistarcsai Flór Ferenc Kórházban dolgozott.

Juhász Ferenc (18. ábra) érsebészeti tevékenységét
 kísérletes munkássága is színesítette. Kísérletes munkáját a
kis átmérőjű ereken végezte. Tanulmányozta a kiserek
 egyesítésének mikrosebészeti módszereit, az erek
 tartósításának különböző módozatait. Majd az így kezelt
erek és transplantatumok szövettani, biomechanikai,
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14. ábra. Nagy Lajos 15. ábra. Jámbor Gyula

16. ábra. I.T. Postoperativ angiographia femoro-malleolaris (tib. post.) bypass után



 biokémiai és angiographiás
vizsgálatát végezte el. 
Ez a kísérletes munka az 1.
sz. Moszkvai Szecsenov
 Orvostudományi Egyetem
Műtéttani Intézetében történt
(60) és a „A kis átmérőjű erek
pótlása” című kandidátusi
 értekezésében került egysé-
ges közlésre és megvédésre 
(68).

Juhász Miklós, Samu
Teréz, Gáti József, Morvay

Krisztina, Gyurkovics Endre és Nagy Zoltán nevét 
kell még megemlíteni a Stefanics-iskola „növendékei”-ként,
akiknek munkája –angiographia végzése, kezdetben, mint
 asszisztens, majd, mint operatőr- messzemenően hozzájárult a
klinika érsebészeti profiljának kiala kulásához és elismert -
ségéhez. Közülük Gyurkovics és Nagy (19. ábra) kiemelendők,
akik aktív érsebészként őrzik és viszik tovább azt a szellemi
 értéket, amit az elmúlt 60 évben az un. „Stefanics Iskola”
 megteremtett.

Ők 1996-ban követték Jámbort az I. sz. Sebészeti
 Klinikára, ahol őt segítve, tovább művelték az 
érsebészetet. Mindketten folytatói a klasszikus perifériás
verőérbetegség eseteiben az iskola által képviselt eljárási
elveknek,  elkötelezettek az inguinalis szalag alatti
 rekonstrukciók  autolog venával való megoldásának
 elsőbbsége mellett.

Gyurkovics hatékonyan használja a több laparoscopos
érsebészeti kurzuson tanultakat, részben a subfascialis
 endoscopos perforans megszakítás során, ill. 
thoraco scoppal végzett thoracalis sympathectomia
 esetén.  Elsajátította az aorto-iliacalis területi, 
Da-Vinci robot  asszisztált műtéti technikát. „Alsó

 végtagi ischaemiás- reperfuziós károsodások és
 szisztémás szövődményeinek vizsgálata, megelőzése
postconditionálással”  címmel, 2010-ben tudományos
minősítést szerzett.

Nagy Zoltán amellett, hogy szintén kihasználja az
 érsebészet endoscopos lehetőségeit, az I. sz. Sebészeti
 Klinikán bevezette a peritoneo-saphenalis shunt műtétet 
és vizsgálja is ezen műtétek hatékonyságát ICG
 densito metriával. Foglalkozik a krónikus vese -
elégtelenségben  alkalmazható sebészi módszerekkel 
és nagy gyakorlatot szerzett a vénás tumor-thrombussal
szövődött veserák  sebészi kezelésében.

Érsebészeti tevékenységüket 2013 májusától,
 mindketten a budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Rendelőintézet  általuk újonnan szervezett Érsebészeti
Osztályán folytatják.

A Stefanics-iskola országos jelentőségének emlékét
nagyszámú közlés és több könyvfejezet is őrzi 
(4-82).
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17. ábra. P.I-né. Lábháti gangraena miatti femoro-plantaris bypass. Utána gyógyult

18. ábra. Juhász Ferenc 19. ábra. Balról: Gyurkovics Endre,
jobbról: Nagy Kálmán.
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