Kiegészítő vizsgálatok

VÉRVÉTEL:
A vérvétel fogalma: az érrendszeren belül keringő vérből
laboratóriumi vizsgálat céljából vér nyerése
A vérvétel célja:
- diagnosztikus
- terápiás
A vérvétel formái:
- artériás
- vénás
- kapilláris

VÉRVÉTEL ESZKÖZEI:
- gumikesztyű
- bőrfertőtlenítő oldat
- száraz törlés
- ragtapasz
- vérvételi tű
- szükséges számú és
típusú vérvételi cső
- karleszorító gumi

LABOR: HEMATOLÓGIA
Fehérvérsejt szám 4,8-10,8 G/L
Vörösvértest szám nő: 4,2-5,4 T/L ; férfi: 4,7-6,1 T/L
Hemoglobin nő: 115-150 g/L ; férfi: 130-165 g/L
Hematokrit nő: 0,35-0,47; férfi: 0,39-0,50
MCV 80-99 fL
MCH 27-31pg
MCHC 305-355 g/L
RDW% 11,5-14,5 %
RDW-SD 37-54 fL
Thrombocyta szám 150-400 G/L
MPV 7,2-11,1 fL
PDW 9-13 fL
P-LCR 13-43 %
Neutrophil 1,9-8,0 G/L
Lymphocita 0,9-4,44 G/L
Monocyta 0,16-0,88 G/L
Eosinophil 0,01-0,6 G/L
Basophil 0,01-0,2 G/L

LABOR: GYULLADÁSOS PARAMÉTEREK:
- Procalcitonin (PCT) teszt:
A PCT számos kutató szerint a súlyos szisztémás fertőzés, a fertőzés és a szepszis
leghasznosabb biomarkere, azonban nem teljesen specifikus a szepszisre, olyan
biomarker, melynek segítségével elkülöníthetők egymástól a szepszisben és a nem
fertőző szisztémás gyulladásban szenvedő betegek.
A PCT- koncentrációk előbb kezdenek el emelkedni, illetve rövidebb felezési idővel
rendelkeznek a CRP-hez képest,a teszt eredménye kevesebb mint 21 perc alatt
elkészül.
PCT normálérték <0,5 mikrogramm/l
FONTOS: pajzsmirigy medulláris karcinómában a prokalcitonin szint nem informatív (a
daganat miatt magas)

LABOR: GYULLADÁSOS PARAMÉTEREK:
-

CRP (C-reaktív protein):
a májban termelődik a macrophagokból felszabadult faktorok hatására.
Normálérték: <10mg/L
Enyhe gyulladás,vírus infectio: 10-40mg/L
Aktív gyulladás, bakteriális fertőzés:40-200mg/L
Súlyos fertőzés: >200mg/L

- Süllyedés (We, Westergren):
a véralvadásgátlóval megfelelő arányban levett vért a szabványosított üvegcsövekbe
szívják, majd a csöveket egy állványra helyezik és mérik a vörösvértestek időegység
alatti süllyedési sebességét.
A fokozott süllyedés a szervezetben zajló gyulladásos folyamatra utal.
Normálérték:
Férfiak 50 év alatt : 15 mm/h alatt , 50 év felett : 20 mm/h alatt
Nők 50 év alatt : 20 mm/h alatt, 50 év felett : 30 mm/h alatt

LABOR: HEMOSTASIS
Vérzési idő: az az időtartam, amely alatt a bőrön vagy nyálkahártyán ejtett sebből
a vérzés megszűnik. (helyszíni haemostasis vizsgálat) értéke: 2,5-9,5 min
Véralvadási idő: az első fibrinszál megjelenéséig, vagy a véralvadás teljes
befejeződéséig eltelt idő.
Protrombin idő: az extrinsic és a közös alvadási út tesztje
Megadása: abszolút idő (mp)
vagy egészséges egyén PI-idejének %-ában (humán)
Vizsgálat: gyári reagenskészlettel
Protrombin idő: heti kontroll értékhez viszonyítanak
Trombin idő: a fibrinogén-fibrin átalakulási idő
Thrombin idő: heti kontroll értékhez viszonyítanak
APTI (Aktivált Parciális Thromboplasztin Idő)
Alvadáshoz szükséges idő. Felvilágosítást ad az alvadási kaszkád intrinsic és
közös útjáról.

A KUMARIN KEZELÉS LABORATÓRIUMI
KONTROLLJA:
beteg plazma protrombin idő (PI)
Protrombin ráta = ----------------------------------------(PR)
kontroll plazma protrombin idő
INR = PRISI
INR = International Normalized Ratio = a PI korszerű kifejezési
formája

ISI = International Sensitivity Index (1-hez nagyon közeli érték)

A vérzékenységet okozó gyógyszerek
fogorvosi szempontból fontos farmakológiája

ORÁLIS ANTI-TROMBOTIKUS KEZELÉSSEL KAPCSOLATOS
AJÁNLÁSOK :
rövidítések: TAG= trombocita aggregáció gátlók
VKA= K vitamin antagonisták
NOAC= ún. új orális antikoagulánsok

a .Nem ajánlott felfüggeszteni az ún. „single” (aspirin v. clopidogrel
v.ticlopidine) és az ún. „duál” (általában aspirin és clopidogrel együtt)
TAG kezeléseket sem.
b. Nem ajánlott felfüggeszteni a VKA (hydroxikumarin, acenokumarin,
phenprocoumon) kezelést, ha az INR (protrombinidő, Nemzetközi
Normalizált Ráta) ≤ 3,5.
c. Nem ajánlott felfüggeszteni a NOAC ("xaban"-ok, dabigatran) kezelést.

PREOPERATÍV TANÁCSOK:
1) A beavatkozás közben esetlegesen előforduló fokozott vérzésre célszerű felhívni a
páciens figyelmét
2) VKA esetén az INR értéket ellenőrizni kell, 24-72 órával a fogorvosi kezelés előtt.
Amennyiben az 3,5 ≤ INR, a kezelőorvossal, ill. az ún. "antikoaguláló team"-el
(háziorvos, belgyógyász, kardiológus, haematológus stb.) konzultálni szükséges és
kérni kell a VKA adagolás módosítását, hogy az INR elérje a kívánatos 3,5 alatti
értéket, avagy LMWH-ra (Low Molecular Weight Heparin, azaz alacsony
molekulasúlyú heparin) történő átállítást kell kérni (ún. "bridging") és/vagy intézeti
beutalás javasolt. Intézeti beutalás esetén az anamnézisre és korábbi kezelésekre
vonatkozó dokumentációt (pl.: zárójelentések stb.) összegyűjteni és mellékelni
3) VKA szedő betegnél a vérzés esélye nagyobb, ha a véralvadást egyébként is
befolyásoló betegség is szerepel az anamnézisben (májbetegség, vese betegség,
trombocita rendellenességek). d. NOAC szedőknél a páciens a fogorvosi kezelés
előtt lehetőleg több, mint 1-3 órával vegye be a gyógyszerét. Amennyiben
megoldható, inkább a gyógyszer megszokott napi bevételi időpontja előtt közvetlen
történjen a fogorvosi beavatkozás. NOAC szedése esetén az INR/PTR (protrombin)
értékek félrevezetőek és nem adekvátak, ezért meghatározásuk szükségtelen. e.
Fogorvosi kezelés során három fognál többet ne távolítsunk el egyszerre! Három
implantátum beültetésénél többet nem javasolt egy ülésben végezni. Időzítsük a
kezeléseket a hét elejére és a rendelések kezdetére amennyiben lehetséges.

PERI/INTRA/OPERATÍV TANÁCSOK :

Kiegészítő
vizsgálatok

1) Törekedni kell a trauma minimalizálására és javasolt egy kvadránsra lokalizálni
a beavatkozást.
2) Lehetőleg felszívódó suturával primeren zárjunk minden extrakciós sebet,
kollagén v.oxidált cellulóz szivacsok felhasználásával.

POSZTOPERATÍV TANÁCSOK :
1) Beavatkozás után 15-30 percig javasolt a műtéti terület kompressziója gézlapok
segítségével, valamint különösen ajánlott a tranexámsavas öblögetés [5%-os
oldattal, ami hazánkban 1 db 5 ml-es Exacyl® (Sanofi-Aventis, Mo.) ampulla
fiziológiás sóoldattal 10 ml mennyiségre hígítva] 1-2 napig legalább, de akár 1
hétig is; napi 4-szer, alkalmanként 2 percig a szájüregben tartva.
2) A posztoperatív vérzést legalább 1 órán keresztül kontrollálni javasolt.
3) A nem felszívódó varratokat javasolt 4-7 nap múlva eltávolítani.
4) A non-szteroid és ASA típusú fájdalomcsillapítók helyett célszerűbb paracetamol
és amidazophen vagy codein hatóanyagú gyógyszerek rendelése.
5) Mindenképpen szükséges a pácienseket szóban és írásban is tájékoztatni a
lehetséges szövődményekről, különös tekintettel az utóvérzések otthoni ellátási
lehetőségeiről és korlátairól valamint az intézeti/ ügyeleti elérhetőségekről.

TENYÉSZTÉS:
A mikrobiológiai diagnosztika lépései:
- az infekció okaként elfogadható kórokozó(k)
kimutatása
- közvetett módon (szerológia, molekuláris biológiai
technikák)
- közvetlenül (mikroszkópos vizsgálat, tenyésztés)
- identifikálás
- a legfrissebb rendszertani kategóriákba történő
besorolás
- a kórokozó szerep megfontolása
- anti -infektív szerekkel szembeni érzékenységi
vizsgálatok
- leletközlés

TENYÉSZTÉS:
Fogalma: a mikrobiológiai mintavétel aktuálisan fennálló infekció kapcsán, a
fertőzött területről, máshonnan származó mikroorganizmusok maximális
kizárásával nyert anyag vétele

Első és egyben a legfontosabb lépés a megfelelő minta kiválasztása, valamint
a mintavétel optimális időpontjának megválasztása. Ez biztosítja a feltételezett
kórokozók kimutathatóságának legnagyobb valószínűségét, azt hogy a lehető
legnagyobb számban és életképes állapotban kerüljenek a mintába. Rendkívül
fontos a megfelelő mennyiségű minta vétele.
A minta vétele és szállítása során fokozottan kell ügyelni a sterilitás és az
aszepszis szabályainak betartására.
Egyaránt el kell kerülni a minta kontaminálódását és a beteget vagy az ápoló
személyzetet érő iatrogén infekciók kialakulását.

TENYÉSZTÉS:
A mintavevő készletet vagy a mintát tartalmazó tartályt/transzport
közeget a mintavételkor fel kell címkézni. A címkén jól olvashatóan
szerepeljen a beteg neve vagy azonosító száma, a minta
megnevezése.
A pontosan kitöltött kísérőiraton fel kell tüntetni a beteg és a minta
azonosításához és az anyagfeldolgozás megválasztásához szükséges
összes információt:
név,azonosító jel (TAJ), térítési kategória, az ellátás típusa,
osztály, a klinikai diagnózis, a kezelő orvos neve,
a minta pontos megjelölése, a vizsgálati anyag anatómiai
helye és az alkalmazott mintavételi technika, a mintavétel
pontos időpontja (hónap, nap, óra,perc), az esetlegesen
alkalmazott antibiotikum terápia, korábban végzett
beavatkozások.

TENYÉSZTÉS:
A vizsgálati anyag gyűjtésére, szállítására szolgáló eszközök:
– steril kémcső
– steril Petri-csésze
– torokpálca (Di-pálca)
– köpettartály/Koch-tartály
– vizelet-tartály
– vérvételi cső
– tiszta, zsírtalanított tárgylemez
– kereskedelmi transzport közeg (aerob/anaerob)
– speciális vizsgálatokhoz (pl. antigén detektáláshoz, PCR vizsgálathoz) az
alkalmazott diagnosztikai szetthez tartozó, a laboratórium által biztosított
mintavételi eszköz, transzport közeg
– hemokultúra palack
– transzport közeg (aerob/anaerob)
– speciális esetben a laboratóriumtól kapott dúsító vagy egyéb táptalaj
– vizelettenyésztéshez urikultúra készlet

előtte

utána

MIKROBIOLÓGIAI MINTAVÉTELI LEHETŐSÉGEK
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Vér- hemokultúra (parazitológiai célra és bakteriológia vizsgálat)
Intravascularis katéterek, kanűlök, drainek felszínéről (hemokultúra vagy sebváladék )
Liquor - lumbálpunkció (meningitis)
Eredendően steril testfolyadékok, punktátumok (synovia, pleurális folyadék, perikardiális
folyadék, hasűri folyadék, szövetnedvek, sternum punktátum, csontvelő, csarnokvíz)
Melléküreg váladékok (arcüreg, orrmelléküreg)
Fülváladék (külsőfül, középfül, belsőfül)
Sebváladék (felszíni sebek, fekélyek, decubitusok)
Kötőhártya váladék (conjunctivitis, könnyszervek gyulladása, keratitis)
Légúti minták vétele (felsőlégúti minták, torokváladék , orrváladék, alsólégúti minták,
köpet, mélylégúti és transzlaryngeális (transztracheális) aspirátum, bronchoszkópos
mintavétel)
Emésztőrendszeri minták vétele (epe, széklet, perianalis)
Vizelet

a leggyakrabban használt mikrobiológiai mintavétel eszköz a
szájsebészeti beavatkozások, gyulladások során kialakult
tályogok esetében:

SZÖVETTANI MINTAVÉTEL:
1. A MINTAVÉTEL IDEJE LEHET:
•
preoperatív
•
intraoperatív
- ennek egyik típusa az un.fagyasztásos
szövettani vizsgálat.
20-30 perc alatt megvan az eredmény
•
postoperatív

2. TÍPUSAI:
• Incisionalis biopszia
• Excisionalis biopszia
• Vastagtű /core/ biopszia: szövethenger
• Vékonytű biopszia /FNAC/ : aspirációs CITOLÓGIAI vizsgálat

EXCISIONALIS BIOPSZIA
Az elváltozást teljes egészében
eltávolítjuk, ép határral

INCISIONALIS BIOPSZIA
kóros elváltozásból ép határral

Vastagtű /core/ biopszia:
szövethenger, vastag tűvel

Vékonytű biopszia /FNAC/ :
Vékony tűvel
mélyebb területről, szükség esetén UH
segítségével (ultrahang vezérelt asp. Cit.

Felhasznált irodalom:
1. Szalma József1, Joób-Fancsaly Árpád2: Vérzékeny betegek fogorvosi ellátása,

A Magyar Arc-, Állcsont és Szájsebészeti Társaság és a Magyar Fogorvosok
Implantológiai Társaságának ajánlásával, 2015., PTE ÁOK, Arc-, Állcsont és
Szájsebészeti Tanszék;
SE, Fogorvostudományi Kar, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika
https ://aok.pte.hu/docs/fog/file/A_verzekeny_betegek_fogorvosi_ellatasa.pdf

2. Dr. Barcs István: A MIKROBIOLÓGIAI MINTAVÉTEL SZABÁLYAI , Semmelweis E
gyetem,Egészségtudományi Kar Népegészségtani Intézetének ,Budapest,2009
http://semmelweis.hu/korhazhigiene/files/2012/06/mintavetel.pdf

