
 2015  ■  156. évfolyam, 16. szám  ■  644–649.644

ESETISMERTETÉS

DOI: 10.1556/OH.2015.30130

Letális kimenetelű kétoldali 
tüdőembólia és aszcendáló 

varicophlebitis együttes előfordulása

Nagy Imre dr.1  ■  Skribek Levente dr.1  ■  Dienes Anna Barbara dr.2  
Rédei Csaba dr.3  ■  Tar Márton dr.4

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, 1Érsebészeti Profil, 2Képalkotó Diagnosztikai Osztály, 
3Gasztroenterológiai Profil, 4Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály, Budapest

A szerzők áttekintik az alsó végtagi thrombophlebitis történetét és kockázati tényezőit. Közlik az aszcendáló vari-
cophlebitis sebészi és konzervatív kezelésének fontos kritériumait. Ismertetik egy 71 éves nőbeteg esetét, akinél alsó 
végtagi aszcendáló varicophlebitis és kétoldali tüdőembólia együttes előfordulását észlelték. Fontos szempontokra 
hívják fel a figyelmet: az alsó végtagi phlebitisek után követni kell a betegek sorsát, vizsgálni kell a véralvadási paramé-
tereit, megelőzendő egy újabb thromboemboliás eseményt. Orv. Hetil., 2015, 156(16), 644–649.
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Lethal outcome of bilateral pulmonary embolism combined with ascending 
varicophlebitis of the lower limb. Case report
The authors review the history and risk factors of thrombophlebitis of the lower limb, and describe the main points 
of surgical and conservative treatment of varicophlebitis. They present the case of a 71-year-old woman who had 
ascending varicophlebitis and bilateral pulmonary embolism. The authors draw attention to important points: pa-
tients must be followed after phlebitis of the lower limb, and their thrombotic factors must be examined to prevent 
the new thromboembolic events.
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Rövidítések 
CT  =  komputertomográf; LMWH  =  (low molecular weight 
heparin) kis molekulasúlyú heparin; RDV  =  rectalis digitális 
vizsgálat; VFC = vena femoralis communis; VSM = vena saphe-
na magna 

A vénagyulladást John Hunter írta le először 1773-ban 
[1]. Mint első definiáló, az ő nevéhez fűződik a tüdő-
embólia megfogalmazása is. Utóbbi korszerű patofizi-
ológiai alapjait Rudolf Virchow rakta le 1856-ban, az 
„embólia” kifejezés is tőle származik. A vér fokozott al-

vadékonysága, az érfal károsodása, a véráramlás lelassulá-
sa mint Virchow-triász ma is a thromboemboliás megbe-
tegedések keletkezésének alfája és ómegája [2].

A mélyvénás thrombosis és a tüdőembólia közötti ösz-
szefüggésekről Homans írt 1934-ben [3]. A vena femo-
ralison végzett proximalis ligaturával megakadályozta 
pulmonalis embolia kialakulását. (1784-ben Hunter is 
végzett hasonló beavatkozást.)

A felületes vénagyulladás (thrombophlebitis) több ké-
zikönyv szerint gyakori, banális betegség, azonban az 
esetek egy részében mélyvénás thrombosishoz, illetve 
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tüdőembóliához vezethet, ezért egyes szerzők nem tart-
ják jóindulatú kórképnek [4]. Kockázati tényezőit mu-
tatja az 1. táblázat [5]. A lakosság 3–11%-ában fordul 
elő, nőknél gyakoribb, mint a férfiak körében [6]. A kór-
forma a fogamzásgátló tablettát szedőknél megnégysze-
reződik. A kor előrehaladtával, főként 60 év felett, jelen-
tősen megnő nemcsak a thrombophlebitis, hanem a 
mélyvénás thrombosis és a pulmonalis embolia előfordu-
lása is [7]. Különös figyelmet érdemel a visszeres nők 
terhesség alatt kialakult phlebitise [8]. 

A technikai eszközök fejlődésével, sebészeti-érsebé-
szeti beavatkozásaink átalakulásával bővült a kockázati 
tényezők sora is. A laparoszkópos műtétek során a meg-
emelkedett hasűri nyomás (pneumoperitoneum) és a ne-
gatív Trendelenburg-pozíció rontja a vénás áramlást, je-
lentősen megemeli az aszcendáló varicophlebitisek, 
mélyvénás thrombosisok előfordulási arányát. Különö-
sen fontos a varicositassal és megelőző thromboemboliás 
anamnézissel rendelkező betegek kiszűrése a laparoszkó-
pos műtétek előtt [4].

Az endovénás beavatkozások során is diagnosztizáltak 
klinikai tünetekkel járó és úgynevezett „silent” mélyvé-
nás thrombosist, illetve pulmonalis emboliát is. A vena 
saphena magna rádiófrekvenciás ablatiója következtében 
kialakult pulmonalis embolisatióról Gloviczki és munka-
csoportja számol be [9].

Tapasztalataink szerint a beteg gyakorta későn jelent-
kezik kezelőorvosánál panaszaival. A felületes vénagyul-
ladás kiterjedtebb formáiban kevésnek bizonyul a helyi 
kezelés, mert adott esetben már a térd fölötti régióban 
vagy a combhajlatban tapintható a fájdalmas kötegezett-
ség. A folyamat korrekt diagnosztikájához ma már elen-
gedhetetlenül szükséges a bilateralis duplex ultrahang-
vizsgálat [6], ami nemcsak a felületes vénában mutatja 
meg a thrombus kiterjedését, hanem informál a mélyvé-
nás rendszer állapotáról is. Gyakran a varicophlebitis 
nyomon követésének, kezelési taktikájának legfontosabb 
eszköze a duplex scan monitorozás.

Blumenberg 8313 alsó végtagi duplex vizsgálatot ana-
lizált, s VSM thrombophlebitisek kapcsán 8,6%-ban a 
mélyvénába történő terjedést észlelt, amelyek 10%-a a 
tüdőbe embolizált [10]. Sobreira aszcendáló varicophle-

bitis esetén 21,6%-os mélyvénás thrombosis és 28,3%-os 
pulmonalis embolia előfordulást közölt [11]. Nagyszá-
mú beteganyagot felölelő, randomizált tanulmányokon 
alapuló nemzetközi konszenzusnyilatkozat a felületes 
vénathrombosis és mélyvénás thrombosis vonatkozásá-
ban 6–53%-os, tüdőembólia tekintetében pedig 1,5–
33%-os együttes előfordulást ad meg [6].

Többen a felületes folyamat „néma” terjedését igazol-
ják. Jerkic felületes thrombophlebitises betegeinél 
24,48%-ban fordult elő klinikailag „silent” mélyvénás 
thrombosis [12]. Jorgensen duplex scan vizsgálatai során 
23%-ban talált mélyvénás thrombosist, egyetlen vizsgált 
személynek sem voltak manifeszt klinikai tünetei [13]. 
Kistner vizsgálta mélyvénás thrombosisok tüdőembóliát 
okozó progresszióját, 75%-ban klinikailag tünetmentes-
séget talált, s a heparinterápia 89%-os védelmét írta le 
[14]. 

Dolgozatunkban a sebészi beavatkozást, illetve kórhá-
zi kezelést is szükségessé tevő, aszcendáló jellegű vari-
cophlebitises esetekről, azok progresszív természetéről 
kívánunk szólni, a lokális kezeléseket igénylő esetek, va-
lamint az ambulanter elvégezhető phlebectomiák nem 
képezik jelen tanulmányunk tárgyát [15]. Tapasztalati és 
ultrahangos vizsgálatok kiderítették, hogy az inspekció 
során észlelt bőrpírtől egy tenyérnyivel proximalisan he-
lyezkedik el a thrombus vége. Így tehát a lágyékhajlatot 
tenyérnyire megközelítő gyulladás folytán igencsak a 
saphenofemoralis junctio közelében található a gyulladt 
saphenában a thrombus.

Fontos szempont a műtéti indikáció felállítása. Álta-
lában a lágyékhajlati junctiót 8–10 cm-re megközelítő 
 thrombus képezheti alapját [16], mások a 3 cm-es meg-
közelítés esetén indikálnak sebészi beavatkozást [17]. Az 
alapvető sebészi beavatkozás a folyamat mélyvénába 
 terjedését akadályozza meg a saphenofemoralis (vagy 
 sa phenopoplitealis) junctio megszakításával (crossecto-
mia), illetve a bethrombotizált vénaszakaszok eltá vo-
lításával (stripping) [18]. Egyes munkacsoportok csak 
crossectomiát végeznek [19, 20]. Mások „tűzoltásként” 
ellátják ligaturával a beömlést, majd két hét múlva „se-
cond act”-ként második ülésben a combi gyulladt véna-
szakaszt strippelik [21]. Jobb eredményre vezet a cros-
sectomiával egyetemben valamennyi gyulladt szakasz 
eltávolítása [22, 23]. A sürgősséggel elvégzett radikális 
műtét a mélyvénás thrombosis, illetve következményes 
tüdőembólia prevenciója mellett egyben a beteg számára 
gyors, fájdalommentes posztoperatív gyógyulást ered-
ményez [16, 24]. A legtöbb szerző a sebészi beavatkozás 
után nem észlelt következményes pulmonalis embolisati-
ót, míg a konzervatív kezelés során halálos kimenetelű 
pulmonalis szórás is előfordult [25, 26].

A CALISTO vizsgálat több mint 3000 beteget magá-
ba foglalva igazolta, hogy napi 2,5 mg-os Fondaparinux-
dózis 45 napig adva hatékonynak bizonyult az akut, alsó 
végtagi felületes thrombosisos betegek kezelésében [27]. 
Lozano odáig megy, hogy az LMWH adása és a sapheno-
femoralis junctio megszakítása (crossectomia) nem ered-

1. táblázat Vénás thromboemboliák kockázati tényezői [5]

 1. Sebészet

 2. Trauma

 3. Kórházi vagy szanatóriumi kötöttség

 4. Malignus betegségek

 5. Kemoterápiás kezelések

 6. Centrális vénás kanül

 7. Pacemaker

 8. Felületes vénás thrombosis

 9. Neurológiai betegségek végtagparesissel

10. Varicosus vénatágulatok
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Doppler-vizsgálat történt, amely a bal vena saphena 
magna thrombosisát írta le, intakt mélyvénás rendszer 
mellett (1. ábra).

Akut pulmonalis angio-CT a betegnél kétoldali pul-
monalis embolia mellett a jobb tüdő felső lebenyének 
infarktusát igazolta, kevés jobb oldali pleuralis folyadék-
kal (2., 3. és 4. ábra). Astrupvizsgálat hypocapniát, illetve 
hypoxaemiát igazolt. Kompressziós harisnyát, oxigén-
terápiát, LMWH-t adva, intenzív konzíliumot kértek, 
amely a beteg azonnali átvétele mellett döntött.

Intenzív osztályos kezelésének másnapján sürgős érse-
bészeti konzíliumot kértek, amely a további esetleges 
szórás megelőzése céljából a VSM beömlés ligaturáját 
javasolta. Az ismételt ultrahangvizsgálat is megerősítette 
a korábbi leletet: mindkét oldali mélyvénás rendszer elté-

ményez statisztikailag szignifikáns különbséget, s a kon-
zervatív kezelés során nem fordult elő mélyvénás 
thrombosis és tüdőembólia [28]. Leon felületes véna-
thrombos eseteiben 6–53%-os mélyvénás és 0–33,3%-os 
pulmonalis érintettséget írt le, s nagy számban a véral-
vadékonysággal és malignitással hozza összefüggésbe a 
 thromboemboliás megbetegedéseket [29]. Noppeney 
többségében konzervatívan kezelte betegeit, de az anti-
koaguláció időtartamát mégis kiforratlannak tartja [30]. 
Leon számos, jelentős tanulmányt kielemezve vallja, 
hogy: „az optimális antikoaguláns kezelés időtartama, és 
a véralvadásgátló szer típusa ma még ismeretlen” [29].                                     

Esetismertetés

P. A.-né, 67 éves nőbeteg 2009 áprilisában érsebészeti 
szakvizsgálaton járt a jobb lábszár 2 hete meglévő gyul-
ladásos fájdalma miatt. Color Doppler-vizsgálat ép mély-
vénás rendszer mellett a jobb vena saphena magna 
(VSM) törzsében thrombosist véleményezett. Kis mole-
kulasúlyú heparint (LMWH), antibiotikumot, lokális 
gyulladáscsökkentő kenőcsöt, gumiharisnyát kapott. 
Kontrollon a későbbi dokumentációk szerint nem járt.

4 év múlva, 2013 tavaszán bizonytalan gyomortáji 
 panaszok miatt került ambuláns gyomortükrözésre, 
amely megtartott szerkezetű gyomornyálkahártyát írt le, 
gyulladásra utaló jelek nélkül. A mikroszkópos leletben 
Helicobacter pylori jelenléte nem volt azonosítható. 9 hó-
nappal később húgyúti infekciója zajlott, amelyre antibi-
otikumot és fájdalomcsillapító tablettát kapott.

2013 decemberében kórházunk sürgősségi osztályára 
utalták be véres széklet miatt. Ekkor urgens gasztroszkó-
piát végeztek, aktív vérzésforrást a felső gastrointestinalis 
traktusban nem találtak, de a mérsékelt fokú anaemia és 
a rectalis digitális vizsgálat (RDV) során észlelt szurok-
széklet miatt gasztroenterológiai elhelyezését tartották 
szükségesnek.

Osztályos kivizsgálása során second look gasztroszkó-
piát végezve sem találtak a duodenogastricus epés reflu-
xon kívül egyéb kórosat, a hasi ultrahangvizsgálat kis-
fokú splenomegaliát, diffúz májlaesiót, jobb oldali 
vesecisztát és myoma uterit igazolt. A beteg megemlítet-
te, hogy otthonában időnként bal alhasi nyomó jellegű 
fájdalma volt, ami spontán, magától meg is szűnt. Az 
elvégzett kolonoszkópiás vizsgálat a szigmában diverti-
culumokat, valamint polipokat írt le, utóbbiakból biop-
sziás mintát vettek, amely benignusnak bizonyult. Anti-
gén- és toxinvizsgálat Clostridium difficile-pozitivitást 
igazolt. Per os metronidazolterápia mellett panasz- és 
tünetmentessé vált, rendszeres tenzió-ellenőrzéseket ja-
vasolva, gyógyszeres terápiával otthonába bocsátották.

Tíz nap múltával a beteg ismételten felvételre került, 
mivel emissziója óta hasmenése volt, véres széklet azon-
ban már nem fordult elő. Kezelésének második napján 
erős hyperventilatiója kezdődött, bal lábát fájlalta és el-
mondta, hogy végtagja már korábban, talán két hete be-
dagadt. D-dimer-vizsgálata pozitívnak bizonyult. Color 

1. ábra Color Doppler-vizsgálat. Teljes lument kitöltő thrombus a VSM 
beszájadzás előtti szakaszában. Széli áramlás nincs

2. ábra Coronalis rekonstrukció. A jobb arteria pulmonalisban masszív 
embolus látható
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rés nélkül, a bal VSM-törzsben szervült thrombus lát-
szik, amely a junctióig tart, a vena femoralis communisba 
nem lóg be, a thrombus mellett áramlás nem volt ki-
mutatható. A sürgősséggel elvégzett crossectomia során 
látótérbe került a VFC, a junctióból el lett távolítva a 
 thrombus, jó visszavérzés volt észlelhető a mélyvénából. 
A beteg általános állapota ezt követően kielégítő maradt.

Két nap múlva hajnalban erős verejtékezése, fokozódó 
dyspnoéja alakult ki. Bradycardizálódott, eszméletlenné 
vált, reanimációja során felmerült újabb pulmonalis szó-

rás, ezért szisztémás thrombolysist kezdtek. Defibrilláció 
után keringése visszatért, tudata azonban nem. Hypoto-
niás maradt, de az alkalmazott keringéstámogatás hatásá-
ra tenziója javult. Délután újra bradycardia jelentkezett, 
ismételt reanimációja ekkor eredménytelennek bizonyult 
és a beteg exitált. 

A kórbonctani jegyzőkönyv a bal alsó végtagi color 
Doppler vizsgálatával megegyezően a bal VSM teljes 
hosszára kiterjedő thrombosist írt le, a mélyvénákban a 
boncolás során thrombust nem találtak. A tüdőben a 
CT-leletnek megfelelő patológiás elváltozásokat észlel-
ték. Kórbonctani epikrízis: Az idős nő kórboncolása so-
rán az alsó végtag vénás rögösödése volt látható, amelyet 
alapbetegségnek tekintünk. Ennek következtében kétol-
dali masszív tüdőembólia jött létre, amely heveny cor 
pulmonaléhoz vezetett, amit halálokként jelöltünk meg. 
A kísérő betegségek közül említendő a bal oldali ve-
sezsugor és bal kamrai hypertrophia. 

Megbeszélés

A vena saphena magna területén kialakult thrombophle-
bitis és pulmonalis embolia közötti szoros összefüggést 
már a múlt század 60-as éveinek elején leírták. Galloway 
egy varicophlebitis következtében létrejött minor és há-
rom masszív tüdőembóliás esetről számolt be [31]. Kes-
teven egy 23 éves egyetemista lány esetét ismerteti, aki 
többórás számítógép-használat után jelentkezett alsó 
végtagi panaszok miatt, korábban nem utazott hosszan, 
s megelőzően nem dohányzott, laborvizsgálataiban je-
lentős D-dimer-emelkedés nem volt, a megelőző két év-
ben fogamzásgátló tablettát szedett. Ambulanter vizsgá-
latok után hazaengedték. 6 nap múlva collaptiform 
rosszulléttel szállították ismételten kórházba, multiplex 
tüdőembolisatiót mutattak ki nála [32]. Liu egy 62 éves 
nő alsó végtagi thrombophlebitisét és tüdőembóliáját 
közli, akinél az első vizsgálatok során akut coronaria-
szindróma lehetősége merült fel, azonban a negatív ko-
ronarográfia megerősítette a pulmonalis lokalizációt. 
Mindazonáltal evidens mélyvénás thrombosist nem tud-
tak kimutatni [33]. Sieblist egy 73 éves nőbetegénél vari-
cophlebitis okozta az extenzív tüdőembóliát [34]. Ide 
kívánkozik az egykori amerikai elnök, Richard M. Nixon 
esete is, akinél korábban mélyvénás thrombosis alakult 
ki, véralvadásgátlót szedett, majd 1974-ben, a lemondá-
sa körüli időszakban exacerbálódott betegsége, tüdőem-
bóliát kapott és súlyos műtéten esett át [35].

Trendelenburg már az 1800-as évek végén kísérleteket 
végzett tüdőembólia témakörében, tökéletesítette a se-
bészi technikát, majd elvégezte az első két műtétet, a 
betegek 37 órát éltek. Az első sikeres pulmonalis embo-
lectomia – mint ahogy Westaby [36] cikkében olvasható 
– 1924-ben Martin Kirschner nevéhez fűződik. Bodor és 
mtsai 2 sikeresen operált tüdőembólia esetét közlik, 
hangsúlyozva, hogy az azonnali sebészi beavatkozásnak 
általában nincsenek meg a feltételei [37]. 

3. ábra MPR-rekonstrukció. A bal arteria pulmonalis ágrendszerében 
lévő embolisatio

4. ábra Infarctus pneumonia a jobb felső lebenyben
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Az akut eseményt követően, rendezett cardiorespira-
toricus állapotban elvégzett pulmonalis embolectomia 
teljes gyógyuláshoz vezethet. Jamieson 150 beavatkozás 
kapcsán 8,7%-os mortalitást észlelt [38]. Meyer 96 akut, 
masszív pulmonalis embolia esetükből 37,5%-os halálo-
zási arányt közöl [39]. 

Andreozzi és Verlato közleményeikben 21 aszcendáló 
varicophlebitises betegükből 7-nél (33%) mutattak ki 
pulmonalis emboliát, közülük csupán egy betegnél mu-
tatkoztak klinikai tünetek is. Vizsgálták a saphenofemo-
ralis junctio involváltságát, a thrombusok proximalis vé-
gének távolságát a beömléstől, és arra a következtetésre 
jutottak, hogy a nagyszámú tüdőembólia előfordulása 
nem mutat szoros összefüggést az alsó végtagon mért 
thrombophlebitis progressziójának mértékével [40, 41]. 
Gavrilov két eset kapcsán vizsgálta, hogy az aszcendáló 
varicophlebitis esetén elvégzett saphenofemoralis junctio 
ligaturája nem mindig akadályozza meg a pulmonalis 
embolia kialakulását [42].

van Weert és mtsai 34 holland háziorvos adatbázisát 
(40 013 beteg adatait) tekintették át, 185 alsó végtagi 
spontán, felületes vénás thrombophlebitises beteget ta-
láltak, akiket 6 hónapon keresztül követtek újabb throm-
boemboliás eseményekre fókuszálva (mélyvénás throm-
bosis, tüdőembólia, akut myocardialis infarctus, stroke). 
Vizsgálataik során mélyvénás thrombosis 2,7%-ban for-
dult elő, míg a kontrollcsoportban csupán 0,2%-ban. A 
többi kórforma vonatkozásában szignifikáns különbség 
nem mutatkozott [43]. Dewar 79 felületes thrombo-
phlebitises betegéből fél éven belül 3-nál (3,8%) jelent-
kezett mélyvénás thrombosis [44]. 

E két tanulmány rámutat arra, hogy a banálisnak tűnő 
thrombophlebitisek után célszerű ezeket a betegeket he-
matológiai megbetegedések irányába kivizsgálni, újabb 
thromboemboliás esemény bekövetkeztét megelőzendő.

Több szerző szoros kapcsolatot talált a thrombophle-
bitis kialakulása és különböző véralvadási paraméterek 
között [45, 46, 47, 48, 49]. Unno egyéb szisztémás be-
tegségek (malignus daganat, mélyvénás thrombosis, 
 tüdőembólia) magas előfordulása (41,1%) miatt nem lo-
kális betegségnek tartja, hanem szisztémás betegség tü-
netének [50].

Következtetések

Esetismertetésünk és az irodalmi adatok arra sarkallnak 
bennünket, hogy a thrombophlebitisek megítélésében és 
hosszú távú kezelésében szemléletváltozásra hívjuk fel a 
figyelmet. A banálisnak tűnő alsó végtagi visszérgyulla-
dás – mai ismereteink szerint –nem csupán helyileg ke-
zelendő bőrgyógyászati kórkép, hanem egy bonyolult 
véralvadási rendszer alarmírozó egysége. A féléves után-
követéses vizsgálatok megmutatták, hogy a „tűzoltó 
munka” elvégzése után nem hagyható magára a páciens, 
hanem korrekt hematológiai kivizsgálásnak kell alávetni 
egy esetleges későbbiekben megismétlődő thromboem-

boliás történés megelőzése céljából. A régmúltban lezaj-
lott phlebitisnek ezek után nagyobb jelentőséget kell 
tulajdonítanunk.

Anyagi támogatás: A közlemény megírása anyagi támo-
gatásban nem részesült.

Szerzői munkamegosztás: N. I.: A közlemény megírása. 
S. L.: Az érsebészeti műtét végzője. D. A. B.: A color 
Doppler- és CT-vizsgálat kivitelezője. R. Cs.: Az endosz-
kópos vizsgálatok végzője. T. M.: Intenzív osztályos ke-
zelés. A cikk végleges változatát valamennyi szerző elol-
vasta és jóváhagyta.

Érdekeltségek: A szerzőknek a cikk megírásával kapcsola-
tosan nincsenek érdekeltségeik.
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