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Drog adagolás okozta lábszárseb



24 éves nő. Két éve nem gyógyuló sebek 

az alsó végtagokon. Bőrgyógyászati 

szakendelőkben kezelték.

Hosszú beszélgetések után derült fény arra, 

hogy a beteg i.v. heroin adagoló volt

Később a heroint a lábszár bőrébe adta.

Ez gyakori, a szúrásnyomok eltitkolására.

A sebek a drog beadásának a helyén 

keletkeztek

Felvételi státusz: A bal alsó végtagon 

különböző nagyságú,  lepedékes alapú, 

2-4 mm mély, felhányt  szélű, gyulladt 

környezetű, fájdalmas sebek láthatók

Eset bemutatás



Diagnózis: Drog adagolás okozta lábszárseb  

Sebkezelés: A sebek szappanos-vizes tisztítása után Betadine® 

fertőtlenítő ecsetelés, majd alginát tartalmú kötszer

Kötéscsere 2 naponta. 

A granulációs sebalap kialakulása  után szilikon bevonatú háló a sebre

Kiegészítő kezelés: A vénás-lymphás keringés támogatására  rövid 

megnyúlású kompressziós pólya alkalmazása

Eset bemutatás II.
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Kórlefolyás: a sebek jó ütemben javultak

Két hónap után barnás elszíneződéssel, heggel gyógyultak

A barnás szín  a későbbiekben halványulni fog



A  sebkezelés idején a beteg drog rehabilitáción vett részt 

Methadont (difenilheptan) kapott, 100 mg naponta. Methadon az ópiát

receptorhoz kötődik, ennek révén alkalmas az ópiát függőség 

helyettesítő kezelésére (Dole-Nyswander módszer)

Rendszeres ellenőrzés drog ambulancián

Vizsgálatok: HIV szűrés eredménye  negatív

Hepatitis virus szűrés eredménye  negatív  

Rutin laboratoriumi leleteiben minimális vérszegénység, egyéb értékek

a normál referencia étékeken

Munkába állt, drog rehabilitációs osztályon dolgozik!

Kiegészítő kezelés



Összefoglalás:  

Heroin függőknél - vénás droghasználóknál akkor alakulnak ki 

bőrsebek, ha a függőség eltitkolásának az igénye, és a vénák 

hegesedése miatt a drogfüggők a bőrbe adják a szert

A sebek kialakulásának az a magyarázata, hogy a kábítószer függőknél 

károsodik  a sejtes immunitás. A heroin immundepressziót okoz 

Vizsgálták az immunsejtek - T-lymphocyták (CD1), T-helper sejtek 

(CD4), cytotoxus T-sejtek (CD8), B-sejtek, természetes  killer sejtek

immunologiai jellemzőit. Ezek a sejtek károsodást mutattak, ez a 

sebgyógyulás gátlását jelenti

A bőrbe adott heroin esetén gondolni kell a tetanus lehetőségére, 

bőrfertőzésekre, HIV fertőzésre, hepatitis fertőzésre
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