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Sebgyógyulás  
 
 

► Két lehetséges út: reparáció és regeneració 
► Regeneráció: a sérült szövetek normál sejttípussal való 

helyettesítése; a sejteknek képesnek kell lennie mitosisra 
(epithelium, csont, máj) 

► Reparáció: a sérült, hiányos szövet folytonosságának 
helyreállítása, amely sarjszövet képződéssel zajlik * (2. 
legjobb „megoldás”) 
 
 

*Lipowitz A. J.: Tissue regeneration: In Slatter DH, editor: Textbook of 
Small Animal Surgery, vol 1, Philadelphia, 1985, WB Saunders 



Sebgyógyulás 

►A gyógyulás célja: az epithelium helyreállítása 
és a szövetek integritásának és funkciójának 
visszaállítása 

►Felületes sebek (abrasio, erosio): elsődlegesen 
gyógyulnak az epidermalis sejtek migratioja és 
proliferációja által (epithelium + járulékos 
struktúrák (szőrhagymák, faggyúmirigyek), 
gyulladásos és mesenchymalis sejtek kis számú 
részvétele mellett 



Sebgyógyulás 
► Mély sebek: 3 (4) fázis: akut gyulladás, proliferatív fázis, 

valamint matrix synthesis és remodelling. 

Auer&Stick: 
Equine Surgery, 
3rd ed. 



Sebgyógyulás - Ló 

► Függetlenül attól, hogy mély vagy felületes traumás 
sebről van szó, sok esetben lovon nem tudjuk a sebet 
tökéletesen összevarrni a jelentős szövethiány, súlyos 
kontamináció, a sebszélek mozgása és a bőr feszülése 
miatt.  

► Retrospektív tanulmány nagy esetszámmal: az 
elsődleges sebzárás sikeressége mindössze 24% lovak 
és 39% pónik esetén (>50% végtagseb) * 

► A sebek jelentős része másodlagosan gyógyul→ nagy 
hegszövet→ az eredeti funkció és külalak visszaállása 
zavart szenvedhet  

 
*Wilmink JM, van Herten J, van Weeren PR et al: Retrospective study of 

primary intention healing and sequestrum formation in horses compared 
to ponies under clinical circumstances. Equine Vet J 2002. 34. 270. 



Műtéti sebek 

Sérülés utáni elsősegély 

Sebkezelés sérülések után (12-24 ó) 

Régi sebek kezelése 

 

 

Sebkezelés  



Sürgősségi betegvizsgálat 
 

 

 Általános betegvizsgálat 

 Keringés 

 Légzés 

 Mozgásszervek 

 



Akut vérveszteség 

Vértérfogat= 0.08 x ttkg (~ 40 l , 500 kg) 

 

 < 15% vérveszteség (~ 6 l)  jól kompenzálható 

 > 30-40% vérveszteség (~ 12-16 l)  

 Hypovolemiás shock / Hypotonia / CRT  

 Oliguria / Anuria 

 Tachycardia / Tachypnea 

 „Izgatottság” Depresszió 



A seb vizsgálata 
 

 Megtekintés 

 A seb vizsgálata 

 Álló helyzetű vizsgálat 

 Synovialis képletek érintettsége 

 Hasüreg /  Mellkas 

Feltárás / Kontamináció mértéke 

Röntgenvizsgálat csontos képletek 

esetén 





Prophylaxis 

 Tetanus (Booster vagy Antitoxin) 

 Sebfertőzés elleni küzdelem  

 Szisztémás   AB  

 Regional Limb Perfusion 

 Shocktalanítás és Fájdalomcsillapítás 

 

Tierspital Bern 



Döntéshozatal 
 

 Sebészi ellátás: 
 Álló helyzetben 

 Általános anesztéziában 

 

 Euthanasia 

 

Tierspital Bern 



 A seb alapjának védelme (nedves mull lap) 

 Szőr lenyírása 

A bőr előkészítése 

4% Chlorhexidine  

1-5% Povidone Iodine  &  Alcohol 

 

 

 

 

A seb előkészítése 



A seb mosása 

Isotoniás Salsol/ hígított oldatok: 

0,1-0,5 % Povidone Iodine  

0,05- 0,5 % Chlorhexidine,  

  Mosás óvatosan,  alacsony nyomással: 

 10-15 psi (~ 1 Bar)    

 Infúziós flakon + 18 G tű 

  35 ml fecskendő+ 19G tű 

Csak olyan oldattal, amit a szem is tolerál! 



Elsődleges sebzárás 

Ideális: Friss seb minimális kontaminációval & szövethiány nélkül 

1. Előkészítés / Débridement  

2. Éles kimetszés (Sebszélek & a seb alapja is) 

3. Kesztyű és műszerek cseréje 

4. A seb mosása 

5. Helyi antibiotikum használat 

6. Varrás  
 Nem feszülő sebszélek 

  ne túl sok varró anyag! 

7. A seb fedése, kötés 

8. Sínes kötések, gipszelés 



Drenálás 
 Mikor? 

 Ha sok sebváladékra számítunk 

 Nagy, mély sebek /Kontaminált sebek 

 Tarsalis ínhüvely / Calcaneal Bursa (Aktív Drain!) 

 Néha elektív műtétek esetén is  

 Hogyan? 

 Steril körülmények között 

 A végtagok esetén a drént a végtaggal együtt kötésbe kell 

helyezni  

 



Hálóplasztika 

1 cm távolság: 
A sorok & bemetszések között is 
 

 
 
 
 
 
 

 
Cleavage Lines (A bőr feszülési vonalai) 

Auer: Equine Surg.3rd  Ed 



Hálóplasztika 
3 Weeks Post Surgery 

Tierspital Bern 





Auer&Stick: Equine Surgery 4th Ed. 2012. 



2,5 napos szerzett seb 
Tierspital Bern 

Versajet 

• Débridement & mosás & elszívás 

 

Halasztott elsődleges sebzárás 



 



Kötözés 

Fedőkötés 

Nyomókötés 

Merevítő kötés 

Robert-Jones kötés 

Sínes kötés 

Gipsz kötés 

 hagyományos-üvegszálas 



                                                              Nyitott sebkezelés 
 

a) a sebszélek nem közelíthetők (anyaghiány) 
b) károsodott szövetek maradtak vissza nekrózis 
c) szúrt, lőtt sebek esetén, kivéve, ha testüregbe 

terjednek váladékürülés biztosítása ( drénezés) 
A seb védelme, antibiotikum 

 



Hidratálás 

Száraz, kezeletlen sebek esetén: hydrogél, glicerin, polymer és 
víz tartalmú sebfedés. 

Débridement folytatása 

Elhalt szövetek és sebfertőzés esetén: méz és cukor, 
hypertóniás oldatok  

Sarjszövet képződés serkentése 

Nedves sebkörnyezet segíti, occlusive kötszerek Ca-alginát 

Hámszegély képződés serkentése 

Semiocclusive kötszerek, antibiotikum impregnált nedves 
kötszerek, biguanid-klórhexidin 

Kötszerek szerepe 



Topikális antisepticus termékek 

Salsol+mull lap> Ag-szulfadiazin vagy povidone-jodid 

Alkohol, Al-sók, bórsav, klórhexidin, hydrogén-peroxid, hypoklorit, 
jód, povidone-jodid és Ag-nitrát: sebalap károsító hatásuk leírt 

Acemannan: hydrogél formátumban csontok felett helyeződő nyílt 
sebek esetén: angio- és fibrogenezist serkentő hatásuk leírt 

Vulketan gél (ketanserin): szerotonin receptor antagonista, a 
sebgyógyulás elején és végén ajánlott használni.  

Manuka honey (Leptospermum scoparium) 

PRP 

Corticisteroid kenőcsök 

Lucilia serricata 

Topikális sebkezelés 



 Dr. Mester Endre, 1968 

 Visszaállítja a sejtek „normál” funkcióját 

 Photobiomodulatio 

 Elsődleges (lézersugár indukált) hatás: az 
elnyelt energia a sejtekben „kinetikus 
kémiai energiává” alakul: a 
mitokondriumok oxidatív metabolizmusa 
javul, több ATP keletkezik+ NO és SOD 
képződés is fokozódik. 

 Másodlagos hatás: IC Ca szint emelkedik, 
sejtmigratio, RNS és DNS szintézis, mitosis, 
proliferatio fokozódik. 

 1 W: 1 J/sec 

 J/cm2 

 

Lézer 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Függesztőháló alkalmazása 





 



 



Halbőr - Telapia 



„Mily koldus az, kinek türelme  nincs! 

Egyszerre nem, csak lassan gyógyul a seb. 

Csak ésszel dolgozunk és nem varázserővel, 

És az észnek, lásd, idő kell.” 

(William Shakespeare: Othello, a velencei mór) 

Köszönöm a figyelmet! 


