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ÁTTEKINTŐ ÖSSZEFOGLAlÁS Az aranyérbetegség népbete gség 

nek minősíthető. Heveny formában vagy tartósabb pan aszo kat 
okozva minden életkorban előfordulhat. Az 50 év fölötti népe s

ség körébe n 50- 70%- ra tesz ik a megbe tege dés gyakoriságát. A 
végbélcsato rna „párnái" az ún. belső aranye rek már az ébrény i 

korban kialakuló verő-gyűjtőeres fonatok. A végbél-bőr átme
net gyűj tőeres fonalai a „külső" aranyér. A va lódi aranyérbe

tegség oka a belső párna fokozott burj ánzása (l. fokú aranyér) . 

Ha a párna időszakosan vagy tartósan előesik - anna k vissza 

helyezésétől függően - 11-111-IY. fokú a megbetege dés, és gyul
ladássa l, vérzésse l, duzzanatt al, vá ladékozássa l járhat. Műtéti 

beavatko zás t igénye l a körkörö sen előeső, csak kézze l vissza

helyezhető (Ill. fokú) és az állandóan előboltosuló, nem 

visszahelyezhető IV. fokú aranyé rbete gség (1-2). 

Az elmúlt évt izedekb en elterjedtek a jár óbeteg ként végezhető 

ún. ,,eszközös" eljárások (3-6). Ezek: gumigyűrű ligatúra fa
gyasztássa l vagy anélkül , infrakoaguláció és az injekc iós keze 
lés. Szá mos helyile g adható fájdalom csi llapít ó és gyu lladás

csökkentő kész ítmén y ismert. Ezek általában tüneti kezelést je

lentenek, hatá sukat azo nban megbízható összehason lító vizs

gála tok nem igazo lták, alkalm azásuk mégis világszerte elfoga

dott (7) . Az utóbbi évtizedben az irodal mi adato k alapján a fi
gye lem a szájon át szedhető, tisztított mikroniz ált flavono id 

(d iosmin + hesperidin , Detrale x filmtabletta ) tarta lmú kész ít
mény aranyé rbetegség keze lésére vonatko zó megfigye lések 

irányába fordult (8). A jobban felsz ívódó ké szítmény meg

nyújtja a noradrenalinnak a gyűjtő- és a nyirok erek simaizom

zatára gya koro lt hatásá t, így csökkent i a gyűjtőeres pangást, a 
vizenyőt, és javítja a mikro cirkul ációt. Mindezek jelentősen 
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csökkentik az ara nyérbete gség he veny szövődményeként fellé
pő gyulladá st, és kedvezően befo lyáso lják a helyi vérkeringé st 
(8- I 0). Alkalmazá sa indokolt ara nyeres roham és heve ny álla

potok konz erva tív kezelésekor. 

Négy központban végzett irányított előretekintő, de találomra 
bevá lasztott nemzetk öz i vizsgá lat részeként a mikronizált 

flavonoidok (Detralex filmtabl etta) hatékonyságát vizsgál tuk 

hev eny aranyérbetegség keze lésekben. A bevá laszto tt 81 beteg 
heveny aranye res betegségét a vizsgá ló négyfo kozatú mérce 

seg ítségéve l minősítette. A betege k 7 napig azonos mennyisé

gű mikron izá lt diosmin-h esperidin (6 tabletta 4 napig, majd 4 

tabletta 3 napig ) keze lésben részes ültek. A fájdalomc sillapító 
kúp haszná lata megengedett volt. A klinik ai kép értékelése a 

négyfokoza tú mérce , a panaszok erősségének meg ítélése egy 
tízfokozatú analóg ská la segí tségéve l történt mind en alkalom

mal. A vizsgálat i terv szer int a 7. keze lési napon történt a bete

gek ellenőrző vizsgá lata, a tünetek , panaszok ellenőrzése a 

négy-, illetve tízfo kozatú mércék segítségével. A vizsgá lók 

megítélése szerint a 7. napo n a fájda lom , a vizenyő, az előesés, 

és a vérzés vonatkozásában egyará nt sz ignifikáns (p <0,0 1) ja
vu lás vol t tapasztalható. A fájd alom, a vérzés, az égőérzés egy

aránt a keze lés 3-5. napjától ugyancsak szembetűnően (p 
<0,01) csökke nt. A betegek véleménye sze rint az a lkalmazott 

keze lés életminőségüket 96 ,3%-ban javított a. A kezelőorvosok 

véleménye a keze lés értékelésekor igen kedvező vo lt: kivá ló
nak minősítették az eredményt a betegek 53 , 1 %-á nál, míg jó

nak 34,6 %-ukná l. Olya n mellékhatást, ame ly a kezelés abbaha 

gyásá t indokolta volna, a vizsgá lók nem ész leltek. 

Jelen vizsgá latban a betege k sz igorú kiválasz tása lehetővé tet

te annak megítélését, hogy az aranyeres rohamok ese tén a ke
zelés mennyire hatás os. Tényszerűsítette az ered mények érté

kelését a vizsgá ló és a beteg együt tes, kétirányú minősítése a 

véleményadás mell ett. 

Megállapíthat ó, hogy a heveny ara nyérbeteg ség keze lésében a 

mikroniz ált flavo noid (emelt ada gban, hét napig szájon át tör

ténő adása) eredmé nye s, mert: 

- gyo rsan csökke nti a kórk épre jellemző, gya kran erős fájda l

mat, amely a kora i műtét j ava llata lehet, 
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- 2-3 nap alatt mérsékli a duzzanatot, a vérzést, az égőérzést, 
viszketést, 

- a betege k a keze lést kiválónak , illetve jó nak minősítették; 

életminősége párhuzamos j avulásáról számolt be 96,3% -uk, 

- a kezelőorvosok a k linikai kép j avulását 34,6%-ban j ónak, 
53, 1%-ban kiválónak minős ítették, 

- feltételezhető, hogy a gyógysze res kezelés csö kkenti a sürgős 
műtétek számát 

Érvényesek ezek a megá llapítások annak ismeretében is, hogy 
az ara nyérbetegség szövődménye i maguktól is sokszor vissza
fejlődnek. Tapaszta latu nk megerősí t i a korábban végze tt ket
tősvak placebo-ellenőrzött vizsgá latok eredményét. 
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