Vénák betegségei, visszeresség

Vénás betegségnek nevezzük a visszerek vér továbbító funkciójának elégtelenségét. Ilyenkor a periférián lévő
vénákban, pangás lép fel, ezáltal faluk gyengül, kanyargóssá válnak. A lelassult keringés miatt gyulladás és
trombózis léphet fel.
A vénáknak két nagy csoportját különböztetjük meg, a felületi, bőr alatt futó és a mély, izmok között
elhelyezkedő vénás rendszert. A mélyvénák elzáródásakor a felületen futó vénák kompenzatórikusan
kitágulnak.
Főbb tünetek:
Hajszálértágulatok (seprűvénák), kanyargós, felületi vénák, az ún. nehéz-láb tünetek (duzzanat, fájdalom,
éjszakai lábikra görcs).
A vénatágulat egyik szövődménye a vénafal gyulladása. Ilyenkor a kitágult véna megkeményedik, fájdalmassá
válik, körülötte a bőr meleg lesz és elszíneződik.
Gyakori szövődmény a trombózis, amikor is a vénákban stagnáló vér megalvad, és elzárja az érlument. A
mélyen futó vénák trombózisakor a beteg végtagja hirtelen megduzzad, a lábikra fájdalmas és meleg lesz,
tapintásra érzékennyé válik. A kialakult vérrögből elsodródhat egy rész (embólus) a tüdő artériáiba, és
kialakulhat az életveszélyes tüdőembólizáció.
A kezeletlen visszér betegség másik szövődménye a lábszárfekély (ulcus cruris).
A felületes vénák gyulladása jól reagál homeopátiás kezelésre. A mély vénák érintettsége azonban kórházi
ápolást tesz szükségessé a trombózis veszélye miatt.
Kezelés: alacsony potenciájú szereket adunk (D4-6, C 5-9), naponta kétszer, háromszor.
AESCULUS
A vénás rendszer egyik legfontosabb homeopátiás szere. A végtagok visszerei bíborvörösek, pattanásig teltek.
A duzzadt, fájó lábak, tág visszerek mellett aranyér, bélrenyheség, száraz, kemény széklet jellemzik. A fájdalom
tűszúráshoz hasonlít, fokozódik álláskor, forró fürdő után, evés után.
ARNICA
A hajszálerekre és a vénákra ható homeopátiás szer.
A visszereken csomók tapinthatók, melyek igen érzékenyek az érintésre, környezetükben véraláfutások
láthatóak. Vörös, forró végtagok, kékes-vörös vénatágulatok. Számtalan hajszálér tágulat, seprűvéna látható. A
páciens összetörnek érzi a lábait.
HAMAMELIS
Égő, szúró, sebzéshez hasonlító fájdalom és nyomás érzékenység, sötétkék visszerek, melyek gyulladásra
hajlamosak. Könnyen keletkeznek bőr alatti bevérzések. A vénákon csomók, kiöblösödések tapinthatók, melyek
nagyon érzékenyek. A beteg úgy érzi, hogy szétpattannak az erei. Panaszai melegben fokozódnak. A
Hamamelis oldat borogatásként is alkalmazható 1: 10 arányban hígítva). A szert belsőleg hosszabb ideig
(hetekig, 2-3 napos szünetek beiktatásával) érdemes adagolni.
APIS
Nem csak a vénák, de az egész lábszár nagyfokú duzzanata jellemzi. Az érintett rész felett a bőr halvány piros,
feszül, fénylik, gyakran viszket is. A legkisebb érintés is erős fájdalmat okoz, mely szúró, égő jellegű, és hideg
borogatástól enyhül.
PULSATILLA
A bőrön kékesen áttűnő vénák, melyekben a vér pang, emiatt a lábak fájdalmasak. Meleg helységben és
éjszaka rosszabbodás észlelhető, viszont hűvös levegőn javulás várható. Ha fekély alakul ki, körülötte a bőr
márványszerű. A fekély környezete fájdalmasabb, mint maga a fekély. Várandósoknál kialakuló, vagy
rosszabbodó visszeresség kezelésére igen alkalmas szer.
SEPIA
A vénák visszaáramlása nehezített. Sötét színű vénák, lefelé húzó fájdalmak, a láb elnehezülése jellemző.
Gyakran kíséri a kismedencében érzett lefelé húzó érzés. Éjjel romlik, melegtől és erőteljes mozgástól javul.

VIPERA BERUS
Vérzésre hajlamos, megkeményedett, tág vénák, duzzadt, feszülő, lábszár. A beteg nehéznek érzi a lábát,
elviselhetetlen, szaggató fájdalma van, mintha szét akarna „durranni” a lába. Lábszárgörcsök, és a bőr kékes
elszíneződése kísérheti. Rosszabbodik függőleges helyzetben, a láb lelógatásakor, hidegtől, időjárás
változástól. Javul a lábak felpolcolásától. Trombózis veszély!
LACHESIS
Kékes-vörös, sötét színű vénák, melyek érintésre rendkívül érzékenyek. A beteg nem viseli el a gumiharisnya,
rugalmas pólya szorítását. Ha fekély alakul ki, annak alapja piszkos-fekete, széle lilás-kék színű, környezete
márványos rajzolatú. Rosszabbodik melegtől, érintéstől. Javul langyos borogatástól. (kezdődő trombózis állhat
fenn, orvosi vizsgálat szükséges!)
CROTALUS HORRIDUS
Feketés színű vénaköteg, kiterjedt bőr alatti vérzések, duzzadt környezet, Erős fájdalmak, melyek meleg,
nedves időben rosszabbodnak. A panaszok reggel, ébredés után fokozódnak. Általában már trombózis vagy
ennek közvetlen veszélye áll fenn
(orvosi vizsgálat szükséges!).
Mivel a visszérbetegség anatómiai elváltozások talaján létrejövő, az egész szervezetet érintő folyamat,
mélyreható kezelése, a szövődmények kialakulásának megakadályozása csak az egyénre szabott, alkati
szerrel lehetséges.
dr. Sebő Zsuzsanna
homeopata, gyermekorvos
Magyar Homeopata Orvosi Egyesület

