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A SEB FOGALMA ÉS FAJTÁI A se b fogalma alatt a bőr, a nyá l

kahártya vagy valamely belső szerv szövet i folyto nosságá nak 

meg sza kítását értjük. A sérülések lehetnek egyszerűek vagy 

összetettek. Az össze tett sérülé sek a mélyebben fekvő szöve ti 

szerveke t, az izmot, az idegeket, az ereket és a cso ntot érint

hetik. Kelet kezésük alapjá n megkülönböztethetők műtéti se

bek , egyszerű sérülé se k (metszett, vágott és szú rt sebe k), ösz

szctett sérülések (zúzott, sza kított , harapott. l őtt sebek), hőha

tás (hideg, meleg) vagy kémia i anyagok következ tében kiala

kult sebek, nem kie légítő szöve ti keringés következ tében ki

alakult sebe k, szöveti e lhalás követ kez tébe n ke letkezett se

bek. 

A SEBGYÓGYULÁS TÍPUSAI ÉS LEFOLYÁSA 

ELSŐDLEGES SEBGYÓGYULÁS (SANATIO PER PRIMAM INTENTIO

NEM) A seb sarjszövetképződés nélkü l az eredeti szöve ttel 

pótlód ik, és viszonylag rövi d idő alatt gyógy ul. A sebgy óg yu

lás folyamata a sebo ldalak fel ől indul meg . Az el sődleges seb

gyógyu lásnak egy másik formá j a az ún. pörk alatti sebgvó

gv 11lás. Ilyenkor fe lületes hám horzsolás után pörk (szövet tör-

osz tódna k, megsza porodnak , és ennek követ keztéb en a met

szés szé lén a hám megvastagsz ik. 24-4 8 órán belül az aktivált 

hámsejtek megindu lnak a se bszé lek felől, s miközben közép

felé vándoro lnak, basal is mcmbran sze r(í anyagot hagy nak ma

guk alatt. A hámsej tek egyesü lnek a középvo nalban, és egy 

vékony folyamatos hámréteget képezne k a var felett . 

A 3. napon a neutrop hil gra nuloeyták többségének helyé t 

maeroph agok fog lalják el. Gra nulat iós szövet árasztja el a be

met szett terü letet . A sebszé leken megjele nnek a ko llagé nros

tok , de eleint e ezek nem hidalják át a sebet , hanem annak 

szé leire merőlegesen helyez kedne k el. Folyta tód ik a hámsej 

tek szaporo dása, és megvastagsz ik a fe lület i hámréteg. 

Az 5. napon a bemetszést granu lat iós szöv et tölti ki . Kifejezett 

az érképződés. A ko llagé nro stok felszaporodnak , és kezd ik 

áthida lni a bem etszés t. A fe lszíni hám elér i normális vastag

ságát, és a felület i sej tek d ifferenci álódása érett, e lsza rusodó 

hámréteget hoz lét re . 

melék és alvadt vér) képződik, mely alatt megindu l a hámo - A 2. hét során folyamatos ko llagén- és fibrobl astsza porod ást 

sodá s. látunk. A fchérvérsej tes beszűrődés, a vizenyő és a foko zott 

erezettség jó része eltűnik. Ebben az időben a sz íntelencdé s 

A legtöké letesebb se bgyógyulás t akkor látju k, ha tiszta , fcr- hossz ú folya mata kezdődik el, mel y lényegé ben a ko llagén 

tőzésmentes bőrön sebészi bemetszés t végz ünk . és azt össze- fokoza tos fe lsza porodá sára és a vérerek visszafcj l ődésérc vc-

var rjuk. A hámszövet átvágott a laphártyáj a (mc mbrana ba- zcthető vissza. 

sa lis) a latti rés rögtön megtelik vérsej tek et és fibrint tartal -

mazó alvadékkal , ame lynek felület e kiszára d és var kelet- Az 1. hónap végé re a heg gyu lladá smc ntc s sejte s kötőszövet-

kczik. bői ál l és ép hám bo rítja a fel sz ínét. A bőr tönkrement j árulé

kos eleme i (szőrtüszők. verej tékmiri gye k) a bemets zés vo na-

A bemet szés szé lén 24 órán belül megje lennek a neutrophil lába n vég lege sen elvesz nek. Ezutá n fokozó di k a seb mcch a-

granulocyták, és el indu lnak a var irányába. A basa lis sejtek nikai el lenálló képessége , de hónapok is e ltelhetne k, amíg te l-

Dr. Kriv:ícsy Gábor 
Nőgyógyászati Osztály 

MÁV Kórhúz és Rcndclőintézcl 
5000 S,olnok. Verseghy út &--8. 

Telefon (36 56) 426 633 Fax (36 56) 421 105 

/99 7 ,Wigwig,·á.cari Onkológia/ . 87 89 

j es sz ilárdságát vissza nye ri . 

MÁSODLAGOS SEBGYÓGYULÁS (SANATIO PER SECUNDAM INTEN

TIONEM ) A sebgyógy ulás lényegé ben azo nos az előzőve l , 

csak a sérülés nagyobb szö veth iánnya l jár és erősen fertőzött. 

A folyamat hosszab b ideig tart, és a szöv cthiányt sa ,j szöv et 

tölti ki. A sebgyógyulás folyamata a seba lapon kezdődik. A 
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parenc hymasejtek nem képesek te ljes mértékben újra képezni 

az eredeti sze rke ze tet. A szé lek felő l bőséges granu latiós szö 

vet nő be, és vesz rész t a gyógy ulás i folya matban. 

A SEBGYÓGYULÁS KLINIKAI SZAKASZAI A sebgyógy ulás klini

kai sze mpontból három , egymást követő szakaszra osz lik, 

mel ybe n a döntő sze repet a vér és a kötőszövet já tssza . 

GYULLADÁSOS SZAKASZ (EXSUDATIO ) Kísérő tünetek az első 

napokban: bőrvörösség, du zza nat , fájdalom és me legség . A 

seb szé leket behálózó eap illarisokból a falósejtek kemotak

tiku s inge rek révén a gyulladt te rületr e vánd orol nak, a kór

okozó kat bekebe lez ik, majd lit ikus enzimeik segítségé vel azo

kat megsem misít ik. Je lentős váladékképződéssel já r. 

PROLIFERATIÓS SZAKASZ Megindul a szöve thiány pót lása, a 

ftbrob lastok és az endothel sejte k gyo rs szaporodá sa nyo mán 

sarj szövet , ún. gra nulat iós szöve t képződik. Szövetta ni jell em

ző i : érképződés (angioge nesis), kötőszöveti sejtek burj ánzása 

(pro liferatió ja ), extrace llularis matrixfch érjék és kol lagé nro s

tok felsza porod ása. 

HELYREÁ LLÍTÓDÁS I SZAKASZ (EPITH ELISATIO) Ebben a sza kasz 

ban ko llagén rosthá lózat alakul ki , me ly a sebet össze húzza. 

Ezt követően fedőhám képződik , me ly bekúsz ik a se b felsz í

nére , és ezzel a se bgyógy ulás lezá ru l (/. ábra). 

A SEBGYÓGYULÁS ÉLETTANA 

GYU LLADÁS A gyul ladás a sé rüléskor elsődlegesen fellépő 

bio lóg iai vá lasz, amely minden sebgyógy ulás so rán jele ntke

zik. Az alapvető gy ul ladásos rea kció nem speci fiku s, a mecha

niku s, a hő, a sugárzó energia okozta seb, ille tve bakteri á lis 

fertőzés ese tébe n is hasonló. Másképpen zaj lik le azonban a 

se b alakjátó l, a fertőzés fellépésétől függően (elsődleges, má

sodlagos sebgyógy ulás) . Az el sődlegesen gyógyu ló met sze tt, 

vágo tt sebek eseté ben kisfo kú, klinikai j e lek szinte nincse nek, 

míg a roncso lt, fertőzött sebe kben nag yfo kú, s látható klini kai 

jel ek vannak. 

ÉRELVÁ LTOZÁSO K A sérü lés után a helyi erek hamarosan 

össze húzódnak. Ugya nekk o r a sérü lt szöve tekben , a sebür eg

bcn hacmostas is, ftbri nképződés, véra lvadé k észle l hető. Az 

érössze húzódá s csak átme neti , s csak röv id ideig (5- 10 pe r

cig) tart. Az arter iolák és venulák falába fehérvér sej tek és vér

leme zkék rakódnak fel. Ezután követke zik be a helyi kiserek

ben az aktí v értág ulat. am inek következ tébe n a véráram lás 

megnöveks zik. Ezzel egyidőben fokozó dik a venu lák áteresz

tőképessége, mely he lyi hiszta minfel szabadulá s következ mé

nye. Az endot hel sejtek közt plazma, e lektro litok , makrom ole

kulák lépnek át a sér ülés terület ébe, és du zza nat j elentkez ik. 

Az értágu lat hiszatmin és más anyagok (prosztag landin , kinin) 

hatásá ra j ön létre . 
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A sérülést követően a bőr hámszövetének basalis sejtjei 
elválnak az alaphártyától azáltal, hogy a desmosomalis 
kapcsolódásuk megszakad. A differenciálatlan basalis 
sejtek megnagyobbodnak 

A megnagyobbodott basalis sejtek a hámhiány 
területére vándorolnak. A hámsejtek széli részén új 
sejtek képződnek 

A basalis sejtek vándorlása addig folytatódik, amíg az 
ellenoldalival összetalálkoznak. A találkozás megszünteti 
a további vándorlást 

A basalis sejtek differenciálódnak, és a keletkezett 
hámsejtek osztódásnak indulnak, és kitöltik a sebet 

/. ábra. A hámszövet gyógyulásúnak szakas?ai Brra111 nyomán. A hámhiányt 

a sebszélek felől előbb a basalis hámsejtek töltik ki. E sejtek előbb a megsza

kad, basalis membran mentén vándorolnak a seb kö?epe felé. majd sejtos?

tódások során folyamatosan új hámsejtek képződnek. s a seb kitelődik. bchá

mosodik 

Az ereke t neutrophil fehérvérsejtek hagyják e l diapede s isse l, 

és a sérülé s te rü letében koncent rálódn ak. Ezek a sé rülés terü

letébe jutó első sejtek fagoc itá lják az idegen anyagokat. Mind 

a polymorph , mi nd a mononucle aris fehérvérsejtek akt ívan 

fagoc itá lnak, a sé rülés kezde tén azonba n az előbbi ek vannak 

többség ben. A poly morph magvú fehérvérsej tek ugyanek kor 

röv idebb életűek, mint a mo nocyták, ez utóbbiak a 2-4. napon 

sokaso dnak meg. A gyu lladás későbbi sza kaszá ban a mon o

cyták vannak túlsú lyban . A bakté riumok és szöv ett örmel ékek 

mege mésztése a fehérvérsejtek enzimeinek fe lsza badulásáva l 

törté nik . Végü l a macrophaggá alakult monocyták még meg

emészt ik a maradék anyagokat. Ha a kia lakult izza dmány bak-
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teriális beáram lás nélkül jö n létre , a seb ster il marad, fertőzés 

ese tén viszo nt genny je lenik meg. A sikere s macrophagmű

ködé s az akut gyu lladásos reakc ió végét je lent i. A fo lyama t 

néhán y nap alatt lezaj lik. 

KÖTŐSZÖVETI HELYREÁLLÍTÓDÁS Ennek során a parenchyma

sejtek által hagyott hézagokat kötőszövet pótolja ki, amely 

vég ül is hegképződéshez veze t. A folyamatnak négy összete

vője van: 1. a fibroblastok vándorlása és szaporo dása; 2. az 

extracellu laris matrix lera kódása; 3. az új erek képződése; 4. a 

hegszövet érése és sze rvülése (átépü lés). A helyreá llító folya

mat a gy ullad ásban korán el kezdődik . Néha már a sérülést 

követő első nap on szaporo dni kezde nek a fibroblastok és az 

erek endot helsej tjei, és 3- 4 nap múlva a gyógy ul ást jelző 

saj átságos sarjszövc tet hozzák létre. 

A sarjszövet kifejezés onnan szá rmazi k, hogy ez a szöve tféle

ség rózsaszínű, puha, a seb felszínén szemcsés megje lenésű. 

Kis vérere k képződése, a fibroblastokna k a sérülés irányá ba 

történő vándo rlása és felszaporodása köve tkeztében j ön létre. 

Ezt a folyamatot részben a növekedési faktorok (m int pl. a 

PDGF, EGF, FGF és TGF-13), s részben gyul ladásos macro

phago kbó l szá rmazó fibrogén citoki nek indíták el. Ezen növe

kedés i faktorok némelyike a kollagén- és más kötőszöveti mo

leku lák képződését is ser kenti. 

Az új erek bimbózássa l vagy sarjadzássa l képződnek. Egy új 

capi llar is létrejöttéh ez lega lább négy lépés szükséges (2. áb
ra). 1. A szülőér basa ! is membranját fehé rjebo ntó enz imek fel

o ldják , mely után lehetővé vá lik a capi llaris-rügyképződés és 

következmén yes sejtvándor lás; 2. az endo thelsejtek vándor

lása az ang iogen st imulus irányába ; 3. az endothelsej tek fel

szabadu lása a vándor lósej teken; és 4. az endot helsejtek érése 

és capi llariscsövekbe történő szerveződése. 

Az újo nnan képződött erek endotheliali s sejtjei lazán kap

csolódnak, az ere k átjárhatók , ezé rt kerül hetnek fehérj ék és 

vörösvé rsejtek az extravascularis té rbe. Ez a magyarázata an

nak , hogy a sa rjszövet kezdetben vizenyős. A vi zenyő a gyó

gyu ló sebben a gyu lladásos válasz után is megtalálható. Szá

mos fakto r képe s angiogenesist előidézni in vivo és in vitro . 

Közéjük tartozik a bázi kus FGF és újabba n leírt vascu laris en

do thelialis növek edé si faktor (VEGF). A báziku s FGF-nek 

fontos szerepe van az érképződésben. E lősegíti a fehérjebon -
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szülőerek 4 . differenciálódás 3. mitosis 2. vándorlás 
1 1 1 
1 1 1 

~!5~~~-:i~!!!-~~cff5q~~ ~ 
1 1 ~ 1 

'c::::Ib CD:::, I 1 ---·-:--=-=---.:..:·_+Z3:;, ~) ~~=-.;;-- : 1 ----,~; : 

1 1 - 1 

: 
1 1. basalmembran-

szétesés 

2. ábra. A capil larisképződés szakaszai Brrn11t nyomán 

tó enzimek felszaporodását és ezá lta l az endothelsejte kben az 

eredeti basalis membra n feloldását, továbbá elindítj a az új 

erek képződéséhez szükséges endothelsejt-vá ndorl ást és -sza

porodás t, és a megfelelő matrixkomponen sek jele nlétében , 

elősegíti a proliferáló, vándor ló sejtek csőképzését. 

Macrophagok gyakorlati lag mindig talál hatók a sarjszövet 

ben , szorgosan eltaka rítják a sejten kívü li törme léket, idegen 

anyagokat. Ha a megfe lelő kemotaxis! kiváltó inger nem szű

nik meg, neutro philok, eosinophi lok, lymphocyták és hízósej

tek is nagy szá mban találhatók. 

A gyógyu lás folyamán az extracellu laris matrix összetevői kö

zül főleg a kollagén menn yisége növekszik meg, az akt ív fib

rob lastok és az új erek száma viszont csökke n. A gyull adás 

korább i fázisába n felsza porodott erek throm bosisos folyama

tuk után feloldódnak , s kü lönböző sejtjeiket falósejtek taka

rítják el. A sa rjszöve t végü l heggé alaku l, mely inaktív nak lát

szó, orsó alakú fibroblastokból , tömö r kollagénből, elasz tiku s 

szövet töredékeiből, extrace llular is matrixból és viszonylag 

kevés érből áll. 
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