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Sebek képződése, akut és krónikus sebek korszerű kezelése
Dr. Németh Anikó: Sebek típusai, a sebgyógyulás folyamata
Dr. Németh Anikó docens, okleveles ápoló, Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi
és Szociális Képzési Kar

Sebről akkor beszélünk, amikor a bőr vagy nyálkahártya folytonossága megszakad
valamilyen külső ártalom következtében. A sebzést kiváltó tárgy tulajdonságaitól (éles, hegyes,
tompa), a behatás erejétől és irányától függ a keletkezett seb tulajdonsága, a vérzés mennyisége.
A szövetsérülés fokától függően megkülönböztetünk egyszerű és szövődött sebeket. Az
egyszerű sebek csak a bőrre vagy a bőr alatti zsírszövetre terjednek ki. Szövődött sebek
esetében a mélyebben fekvő szövetek és szervek is sérülnek (pl. izomzat, belső szervek).
Minden sebzés fájdalommal, vérvesztéssel és fertőzésveszéllyel jár.
Akut és krónikus sebek léteznek. Az akut sebeknek két típusa van, a kémiai (savak,
lúgok által okozott sérülés) és a mechanikai (szúrt, metszett, vágott, harapott, lőtt, zúzott,
szakított sebek, valamint az égés és a fagyás) sérülések. A krónikus sebek közé a fekély és a
decubitus tartozik. A továbbiakban ezen sebtípusok bemutatása következik.
A savmarás pörkképződéssel járó szövetelhalást okoz. Okozhatja kénsav, sósav. A
lúgmarás (pl. nátronlúg, kálilúg) szövetlágyulással járó szövetelhalást okoz, mely a
savmarásnál súlyosabb, mélyebbre terjed. A seb szétfolyó, puha, kenőcsszerű szövetekkel
borított.
A szúrt sebet hegyes eszköz okozza. Lehet behatoló, amikor a sebnek csak bemeneti
nyílása (behatolási kapu) van, az eszköz vége a testben végződik. Lehet áthatoló is, amikor van
kimeneti nyílás is (a szúrást okozó tárgy hegyes vége látszik). A behatolási kapu a
szúrcsatornában folytatódik. A fertőzés veszélye igen nagy, mivel a sérülést okozó tárgy lehet
szennyezett, illetve a szennyezett testfelszínről idegen testet, szennyeződést sodorhat be a seb
mélyébe. Az ilyen seb kifelé alig vérzik, viszont ha nagy ér sérült, akkor a vérzés kifelé is
jelentős. A sebzést okozó tárgy tamponálja a nagy ereket, ezért nem tanácsos azt eltávolítani a
sebből. A szúrás behatolhat a mell- és hasüregbe is, ahol jelentős vérgyülem alakulhat ki
életveszélyes állapotot okozva.
A metszett sebet éles, ék keresztmetszetű tárgy (pl. kés) okozza. A sebzést okozó
eszköz a testfelszínnel párhuzamosan mozdul el (húzás).
Vágott seb esetén a sebzést okozó eszköz a testfelszínre merőlegesen hat (nyomás).
Mindkét esetben a sebszélek élesek, simák, kifejezett vérzés tapasztalható, mely az esetleges
szennyeződéseket kimossa a sebből, éppen ezért a fertőzés ritka. A fájdalom a sérült testtájéktól
függ.
A zúzott sebet tompa tárgy okozza préselés, nyomás, ütődés által. A tompa erő hatására
a szövetek folytonossága megszakad, tátongó, egyenetlen szélű, alig vérző seb keletkezik. A
fertőzés veszélye igen nagy. A zúzott sebek csoportjába tartozik a horzsolás, melyet a bőr
felületével párhuzamos, kismértékű erőbehatás okoz. Csak a bőrfelület sérül. Roncsolás esetén
durva erőbehatásra a mélyebb szövetek is károsodnak. Amputációról pedig akkor beszélünk, ha
a nagy erő behatására a végtag vagy annak egy része leszakad.
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A harapott seb a szúrt és zúzott seb kombinációja, állati és emberi harapás okozhatja.
A seb tátongó, nagy fájdalommal jár. A fertőzés veszélye igen nagy a szájban lévő baktériumok
miatt.
A lőtt sebet lőfegyverek lövedéke okozza. Közvetlen közeli lövésnél a lőpor égési és
robbanó hatása, közeli lövésnél a robbanó hatás, nagy távolságból leadott lövésnél a lövedék
által kifejtett hatás érvényesül (csak egy lyuk látszik). A sérülés lehet behatoló és áthatoló. A
bemeneti és kimeneti nyílást a lőcsatorna köti össze. A lövedék a szövetek között lelassul, a test
szöveteit maga előtt tolja, mely fokozza a roncsolás mértékét. Ezért, ha van kimeneti nyílás,
akkor az mindig nagyobb, mint a bemeneti. A fertőzés veszélye igen nagy.
A szakított seb hirtelen nagy húzóerő következménye. Ilyen eset, amikor lendkerék,
gépszíj kapja el a végtagot. Tátongó, nagy sebfelület keletkezik, nagy fájdalommal jár, és a
fertőzés veszélye is nagy, a vérzés csekély.
Az égés származhat közvetlen lángtól, forró tárgy érintésétől, forró folyadéktól és
gőztől, elektromos áramtól, napsugárzástól. Elsőfokú égésnél a bőr legfelső rétege károsodik.
A bőr vörös, duzzadt, fájdalmas, a bőrredők elsimulnak. Másodfokú égésnél a bőr valamennyi
rétege károsodik, víztiszta, majd zavaros bennékű, szabálytalan alakú hólyagok keletkeznek.
Az égett felület vörös színű. Harmadfokú égésnél a bőr szintén hólyagos, de a hólyagok
nagyobbak, és közülük több reped meg. Az égett felület piszkosszürke színű, szövetelhalás
jellemzi. Negyedfokú égésnél a szövetek elszenesednek.
A fagyás fagyos, száraz és szeles környezetben következik be. Elsőfokú fagyás esetén
a bőr elfehéredik, zsibbad. Másodfokú fagyás esetén a bőr elkékül, hólyagok keletkeznek. A
harmadfokú fagyást viaszos bőrfelület és véres hólyagok jellemzik. Negyedfokú fagyásnál a bőr
márványos színű, fa keménységű, majd kékre, ez után bíborszínűre változik.
A fekély egy szövethiány, mely az elhalt szövetek lelökődése után keletkezik.
Létrejöhet a bőr és a nyálkahártyák felszínén is. Az elhalást okozhatja fagyás, égés, maróanyag,
sugárzás és vérkeringési elégtelenség (pl. lábszár-, gyomorfekély) is. A decubitus (nyomási
fekély) a bőr és a bőr alatti szövet sérülése hosszantartó nyomás, nyíróerő, súrlódás hatására.
A sebek típusainak ismertetése után szükséges áttérni a sebgyógyulás folyamatának
ismertetésére. Beszélhetünk elsődleges és másodlagos sebgyógyulásról.
Az elsődleges sebgyógyulás (sanatio per primam intentionem) során a seb résmentesen,
minimális kötőszövettel gyógyul. Három szakasza van. Az első szakasz (gyulladás) a sérülés
utáni 2-3 nap alatt zajlik. Bőrpír, duzzanat, melegség, érzékenység figyelhető meg.
Macrophagok és granulocyták érkeznek a sebbe a vérárammal, és eltüntetik a sejttörmeléket és
a baktériumokat. A sebet véralvadék tölti ki védve így a kiszáradástól és a fertőzéstől.
Megkezdődik a fibrinképzés, mely a seb mechanikai és biológiai vázát képezi. A második
szakasz (proliferatio) a sebzést követő 4-7. napon zajlik. Fibroblast- és granulatiós szövet
figyelhető meg a sebben. A kollagén- és elastinrostok pedig a seb rugalmas vázát képezik. Ezek
összessége a sarjszövetet alkotja, mely élénkpiros színű, nem vérzik. A harmadik szakasz a
reparatio vagy hegesedés szakasza, mely a sérülést követő 8. napon kezdődik. Intenzív
szálképződés jellemzi. A kollagénrost mennyiségétől függően a heg a bőrfelszínből kiemelkedő
vagy a felszín alá süllyedő lehet. A heg kezdetben vörös, majd egyre világosabb lesz. A rostok
összehúzódnak, ezáltal a hegy kisebb és terhelhetőbb lesz. A heg nem tartalmazza a verejtékés faggyúmirigyeket, a szőrtüszőket és a pigmentsejteket.
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A másodlagos sebgyógyulás (sanatio per secundam intentionem) során a seb
kötőszövettel telik fel, mely heggé alakul. A gyulladás lehet bakteriális és abakteriális.
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Mielőtt a sebek kezelésének korszerű irányelveire rátérnénk, érdemes visszatekinteni az
előző korokban alkalmazott sebészeti kezelésekre, hogy a mai gyógymódokat megfelelő módon
tudjuk értékelni.
Az emberi csontvázleletek árulkodnak őseink betegségeiről és az akkori lehetséges
gyógymódokról.
A félmillió évvel ezelőtt élt Homo erectus csontleleteit elemezve arra a megállapításra
jutottak, hogy közöttük gyakori volt a fogszuvasodás, csonttörések és ízületi elváltozások. A
csonttörések gyógyulásából arra következtettek, hogy bizonyos ellátásban részesültek e
sebesültek.
Kr. e. 6 ezer körül a koponyán végzett műtét nem ritkaság az újkőkorban. A lékelés oka
éppúgy lehetett gyógyászati, mint mágikus. A sebszélek csontforradása azt bizonyítja, hogy a
kőkorszaki páciensek igen sok esetben túlélték ezt a beavatkozást.
Afrika legbelső, civilizációtól érintetlen területén, a Viktória-tó mellett él az ababiri
törzs. Egy osztrák expedíció 1959-ben járt ezen a vidéken. Kiderült, hogy ez a törzs a
koponyalékelést szertartásszerűen űzi. Sok ezer év óta öröklődő mesterségként valóságos
specialistái vannak ennek a műveletnek, amely ugyanolyan módon történik, mint 30-50 ezer
évvel ezelőtt. A beavatkozás egészen modern módon kezdődött. A gyógyító elmagyarázta a
betegnek, hogy mi fog vele történni, majd egy kőrakásra leültették, leborotválták a fejét, majd
hatan lefogták. A gyógyító egy késszerű eszközzel kör alakú nyílást vágott a koponyacsonton.
A vért falevelekkel törölték le, majd a csaknem félórás műtét után ugyancsak falevelekből
készült kötést helyeztek a sebre. Két nap két éjjel ültek mellette az ápolók, akik távoltartották
tőle a legyeket és a rovarokat. Két nap múltán a „sebész” hideg vajat kent a sebre, és ezt
többször megismételte több napon át. A beteg gyógyultan hagyta el a kunyhót, és egyben
megszabadult a „rossz szellemtől”, és megszűnt a kínzó fejfájása.
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