
SLE-s bőrtünet története



BEVEZETÉS
• SLE-s bőrtünetem története 2004/05-ben zajlott.
• Rengeteg fotót készítettünk.
• Régóta terveztem a PPT elkészítését, de mikor a 

fotókat megláttam, előhívódott az a rengeteg 
testi és lelki szenvedés, tehetetlenség,ami akkor 
ért.

K.K. 2008



Mellkasfali gyulladásos, nekrotikus folyamat

Leíró és beteg: Knoll Katalin dr.



Dg: SLE bőrtünetéből kialakuló 
súlyos elhalálos fekély

 Anamnézisem: 1980-ban 
autoimmunbetegként szültem egészséges 
fiamat, viszont azóta regisztrált lupusos
vagyok. Tüneteim: bőrtünetek, fáradtság, 
izűleti tünetek, néhány tüdőgyulladás és 
mellhártyagyulladás, lázas állapot ill. pszichés  
tünetek.



Előzmények:
A súlyos elváltozás elött fél évvel 

jelentkeztek.
 2004 nov.3-n a második infarktusom után, a 

rehabilitáció utolsó napján terheléses EKG 
történt. Ezen a z éjszakán szabályos téglalap 
alakú irritáló  bőrpírt észleltem a jobb 
mellkasfalon, melyet akkor hintőporral 
kezeltem.



2004. decemberében a fent leírt terület 
felhólyagosodott,
majd hámfosztottá vált, másodfokú égés 
képét mutatta.



A folyamat olyan volt mint egy égés, 
ujjamat valóban meg is égettem, és a két 
folyamat hasonló tüneteket mutatott.



A mellkasi folyamatot Biotronlámpával, 
hydrogénhyperoxiddal és Fibrolán kenőccsel 
kezeltem. Az év végére a terület 
depigmentált, reakciómentes hegnek nézett 
ki.





Mellkasi hegem téglalap alakú volt,2005 
júniusáig problémamentes, fel sem tűnt



2005. június eleje óta a heg területén egy 
folyamatosan kiemelkedő elváltozást észleltem. 

Olyan volt, mint egy „vágódeszka”.
Feszítette a bőrt, fájt és irritált.

 Váci bőrgyógyász szakorvos 
(főorvos) az elváltozást 
megvizsgálta,

és elismerte, hogy nem 
tudja azonosítani.

 Abban a reményben,
 hogy a Bőrklinikán

konzilium történik,
„morfea”gyanúval oda utalt.



SLE-S BŐRTÜNET - MODEL



SLE-S BŐRTÜNET - MODEL



Kezdődik az én SLE-s krimim!

• 2005. június 14-én szabályos beutalóval  a 
Bőrklinikán megjelentem.

• Ott egy rezidens kolleganő megvizsgált,
immunlabort és szövettani vizsgálatot
rendelt el,mely rögvest meg is történt.



Varratszedés előtti állapot



Jól látható a kemény,szúró varróanyag



2005. június 23-án bőrgyógyász a „horgász-
zsinórnak” imponáló varratokat eltávolította.

 A varrat azonban
kinyílt, már egyre
gyulladtabb tenyérnyi
elváltozásban a
dörzsölés miatt még
egy hámhiány
keletkezett.





A továbbiakban a hámhiány
súlyosbodott…









A kezelések nem váltak be, a folyamat 
haladt a fekély kialakulása felé.





Fibrolán kezelés sem segít.



A fekély kialakult, és már elhalások is vannak.





2005. szeptemberében nekrotikus
fekélyem már fájt, az orvosok többsége 

nem segített, már morfint szedtem.
 Mit próbáltunk?
- Egy sebész orvos (dr. Dózsa) rendszeresen
tisztogatta a sebem, tenyésztettük váladékot.
- A tenyésztési lelet alapján 
összetört tablettákat tettünk a sebbe.
- Bagdy Emőke relaxáció útján próbálta a szervezetem 
ősi gyógyító erejét felébreszteni és HITET adott.





A helyzet egyre reménytelenebb,
a fekély egyre csúnyább lett.





2005. október 20.





Mit jelent a relaxáció?

 Elnézést azoktól, akik tudják.
 A test izmainak ellazulását.
 Az alvás és ébrenlét közötti tudati állapotot.
 Az alvásban álomképek, itt fantáziaképek 

jelennek meg, melyeknek a valósághoz nincs 
köze. Ebben a módosult tudatállapotban a 
szakember segítségével eljutottunk a test belső 
útjain keresztül a „harc helyéhez”, a sebhez.



RELAXÁCIÓS   FANTÁZIAKÉPEM



Hogyan próbált segíteni B. Emőke?

Relaxacióban,módosult
tudatállapotban eljutot-
tunk a sebhez, a „harc”
szinteréhez. A csatatéren
halottak,szenny.
Halottakat eltemette a
felmentő sereg és utána
nekiállt az ujjá építésnek.
A májból gyógyító folyamok
jöttek,a sejtemberkék
alulról elkezdték az építést.

A szenny egy folyamon el-
távozott. A sejtemberkékből 
újabbak lettek és mind
építették be a gyógyító 
anyagot a seb falába. Kör-
körösen haladtak felfele,
minden a gyógyulást szolgál
ta. A körkörös védelem és a 
hit a szervezet ősi gyógyító
bölcsességében megújította
a sebet,alul már tiszta a terep.
és a szervezet felől megindult 
a további segítség.



Relaxációs fantáziaképem



Visszautasítások mellett voltak 
segítségek is !

Bagdy Emőke „belső utakon”
Dr. Szongoth Mariann
(Immunorvosom régóta) 

közvetlenül, igazi 
konziliumokkal, 
vizsgálatokkal, lézer 
terápiával és sok egyébbel 
segített.

Ők létezésükkel is tartották 
bennem a lelket.

Dózsa doktor kötszert is 
szerzett.
Ő és asszisztensnője 
sebem elhalt részeit 

eltávolították, remélve a 
gyógyulást.

Mindvégig kitartottak.
Sokan elutasítottak,még
közelembe se jöttek.
Ezek táplálták helyzetem 
reménytelenségét.



Család is mellettem állt!

Kellett is a segítség, 
Hiszen sebemet
Naponta többször kellett
tisztítani,kezelni.
Édesanyám,testvérem 

és barátom felváltva
őriztek és kezeltek
lelkileg támogattak. 



A fekély tovább romlott.



X.29.





05.XI.13







XI.18



XI.20.



XI.26



XI.28.







Jőn a megoldás!

 Bonyolult utakon, de eljutottam
Köves professzorhoz, aki mellkas sebész.
Rövid volt és velős, miután fekélyemet 
megnézte: „Kikapjuk”- mondta és ez bő egy 
hét után meg is történt.





Vége a rémes képeknek és 
fekélynek

• A műtét utáni képek
üditőek lesznek az 

előzőek után
Kötések,varratok,ha 

kiterjedtek is,semmi 
már.

Fájdalmam sem 
volt,néhány nap után 

kidobtak a kórházból









Szövettani  lelet

 Igazolta az SLE szövödményt, többek között 
„morfea profunda”

 2 oldalas leletben más is van, baktérium felhő, 
elhalt részek, genny, stb…

 Malignitás,rákos elváltozás nem volt.



Az eset tanulságai
 Lupusos betegnek legyen immunorvosa.
 Orvosa nélkül ne menjen a kés alá.
 Becsülje meg,  akik mellette állnak.
 Ne ítélje el, akik nem.
 A lupushoz kevesen értenek.
 Bőrklinikára megbeszélés nélkül lupusos ne menjen!
 A pszichológus is sokat segíthet, ha nem is mindig jár teljes 

sikerrel!
 SLE bőrtünetei általában nem ilyen rémesek, és itt.
 Más körülmények is hozzájárultak a súlyos fekélyhez.



Köszönöm a figyelmet!

Várom a kérdéseket
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