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Szeberin Zoltán 

Diabétesz és major amputáció;  

a nemzetközi adatok és a magyar 

eredmények összehasonlítása 
 



Amputációs életminőség javult, de… 

 



Háttér 

• A diabétesz folyamatosan növekvő 

prevalenciája egyre több amputációval 

fenyegető lábsebet és infekciót 

eredményez.  

 



Háttér 
• A 65 év feletti lakosságban ez az 

atherosclerosissal együtt járva különösen 

gyakran jelent amputációs veszélyt, melynek 

gyors és hatékony kezelése mentheti csak meg 

a végtagot. 

 



Cél 

• A figyelem felhívása az európai szinten 

rendkívül rossz vaszkuláris eredetű 

amputációs arányokra hazánkban és a 

teendők kijelölése. 

 

5 



„Eredmények” 

• Az összes nem trauma vagy 

tumor miatt végzett major 

amputáció háromszorosa az 

európai átlagnak.  
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„Eredmények” 

• Magyarországon 243/1 000 000 

lakos major amputáció történik 

évente diabéteszes betegekben 

• Ez az európai országok (Európai 

Érsebészeti Regiszterbe adatot 

szolgáltató országok) 

eredményeinek háromszorosa. 
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Trends in Major Lower Limb Amputation 

Related to Peripheral Arterial 

Disease in Hungary: A Nationwide 

Study (2004-2012) 
E. Kolossváry, T. Ferenci, T. Kováts, L. Kovács, Z. Járai, G. 

Menyhei, K. Farkas 

 

 
Eur J Vasc Endovasc Surg. 2015 Jul;50(1):78-85. 



„Eredmények” 

• A major amputációkat tekintve az európai 

országokon belül hazánkban a 

legmagasabb a diabéteszesek aránya: 

54,3%. 
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Lehetőségek 

• Az Amerikai Érsebész Társaság 2016-os 

ajánlása alapján az ismert diabéteszes 

fekéllyel rendelkező betegek 

érstátuszának felmérése és szükség 

esetén revaszkularizációja bizonyítottan 

csökkenti az amputációk számát.  
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Lehetőségek 

• Az optimális sebkezelés és antibiotikum 

terápia mellett a vérellátás időben 

elvégzett maximalizálása alapvető 

fontosságú.  
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 WIfI classification system – 2014 

 Society of Vascular Surgery 

 
 

• Wound  

• Ischemia  

• foot Infection 
 

 

 

 

 

J Vasc Surg. 2014,59:220-34. 
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Reconstructiós lehetőségek 

• Revaszkularizációként vénás bypass és 

endovaszkuláris kezelés ( ballon 

angioplasztika és stent implantáció) 

egyaránt hatékony, egyértelmű bizonyíték 

nincs még az elsőnek választandó 

eljárásra, a helyi tapasztalat figyelembe 

vétele fontos szempont . Műér beültetése 

nem javasolt infekció jelenléte esetén. 
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Bizonyított gyógyszeres therápia 

 

• Thrombocyta aggregatio gátlás 

• Sztatin 

• Cilostazol 

• Prostavasin  

14 



Time is limb! 
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Szervezési teendők 

• Az aktuális nemzetközi útmutató 

adaptálása és a hazai cukorbeteg 

és érsebészeti ellátás 

átszervezése elengedhetetlen az 

amputációk számának 

csökkentése érdekében.  
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 The management of diabetic foot:  

 A clinical practice guideline  

 by the Society for Vascular Surgery in 

collaboration with the American Podiatric 

Medical Association and the Society for 

Vascular Medicine 
 Anil Hingorani et al in J Vasc Surg 2016;63:3S-21S 
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Hingorani et al in J Vasc Surg 2016;63:3S-21S 

Kezelési algoritmus 



Szervezési teendők 

• Ehhez a társzakmák ( angiológia, 

invazív radiológia, orthopédia, 

rehabilitáció) együttműködése, 

vaszkuláris centrumok 

megszervezése feltétlenül 

szükséges. 
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Amputációs életminőség javult, de… 
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