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Bevezetés
Fiatal májbetegünknek szekond májtranszplantációját kö ve
tően súlyos lágyrész nekrózisa alakult ki testszerte, mely 
invazív gombás eredetűnek bizonyult. Kiterjedt nekrektómia 
után hosszas vakuum kezelést (Vivavo®Tec) és plasztikai 
sebészeti ellátást, félvastag bőrpótlást igényelt. Fél éves 
komp lex, intenzív osztályos kezelés után  gyógyultan távo
zott Klinikánkról.

Eset
Cisztás fibrózis, szekunder biliáris cirózis miatt máj transz
plan tációban részesült betegünk. Nem működő máj graft 
miatt a 8. napon retranszplantációra kényszerültünk. Közvetlen 
a második műtétet követően két gócban (háton és jobb lágyék 
tájékon) gyorsan progrediáló lágyrész nekrózis alakult ki. 
Szövettani vizsgálat invazív aspergillosist igazolt. A nek rek
tó miák okozta defektusok rekonstrukcióját két lépésben vé
geztük. A femorális szövethiány lebeny plasztikájára nem volt 
lehetőség a jobb oldali a. femorális communis szeptikus throm
bózisa miatt, így VAC (vacuum assisted closure) kezelést 
folytattunk. A háti sebfelszínt 3 hónappal később félvastag 
bőrgrafttal láttuk el. 

Klinikai kimenetel: 
A májműködés lassú normalizálódása, valamint a többszervi 
elégtelenség oldódásával párhuzamosan a sebgyógyulási 
hajlama javult. 14 ciklus vakuum szett cserélést követően 
lágyéki hámhiánya megszűnt, alsó végtag keringése továbbra 
is megtartott maradt. A háti meshgraft megtapadt, itt is teljes 
hámosodást tudtunk elérni. Kilökődés gátló gyógyszereket a 
kívánt dózisban fel tudtuk építeni, emellett a szeptikus gócokat 
teljesen szanálni tudtuk.

Konklúzió
Kritikus állapotú, páncitopén betegünk  mély immun szup
resszióban kialakult  infektív eredetű lágyrész nekrózisát 
kezeltük sikerrel.
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