1. kötet

ÁLTALÁNOS RÉSZ

I./01. A tananyag szerkezete, lehetséges tanulási stratégiák
Jelen elektronikus tankönyv négy kötetbıl tevıdik össze.
Érdekességét az adja, hogy tartalmilag három olyan szakterületet ölel fel, amelyek külön-külön is megállják
helyüket:
● a sürgısségi orvostant (oxiológiát) (II. kötet),
● az intenzív terápiát (III. kötet),
● az aneszteziológiát (IV. kötet).
Ezen három tudományterületet leginkább a közös szemléletmód, a pácienshez, a kórképekhez való hasonló
hozzáállás kapcsolja össze.
Talán nem véletlen, hogy a három külön kötet egy további kötetre való (!) közös általános bevezetést kapott (I.
kötet).
A sürgısségi részben - koncepciója szerint - a prezentációs tüneteken és triázs-szemléleten alapuló
differenciáldiagnosztikai elemek jelennek meg hangsúlyosan. A kórképek terápiás vetülete jellemzıen az
intenzív terápiás kötetben kerül részletezésre. Amennyiben az elektronikus funkció megengedi, élhetünk a
horizontális és vertikális oda- és visszaugrásokkal, mindig azokat a tudáselemet integrálva, amely leginkább
érdeklıdésünk középpontjában áll.
Kellemes elmélyülést kívánunk!

I./2. A sürgősségi orvostan, az intenzív terápia és az
aneszteziológia története
Tanulási célok
Célok

A sürgősségi és intenzív terápiás ellátás alapjainak, hangsúlyainak és rendszerformáló
tényezőinek a megismerése. A sürgősségi gondolkodás, mint ellátási szemlélet
megismerése, megértése. Az aneszteziológia mérföldköveinek ismerete. Az intenzív
terápia definiálása, történeti alapjai.

Hallgatói kompetenciák
Kompetenciák

Kulcsszavak

Egy akut jellegű ellátási rendszer hangsúlyainak megértése, más szakterülethez illesztése.
Egy önálló diszciplína alapelveinek ismerete.
Az invazív beavatkozásokhoz nyújtható lehetséges anesztézia fontosságának ismerete.

Kulcsszavak:
sürgősségi orvostan; idő-dependencia; integráció; allokáció
anesztézia; ópium; éter; intravénás és inhalációs anesztetikum; izomrelaxáns; altatógép
intenzív terápia; „shock ward”, reanimatio, cardio-respiratoricus paraméterek,
hemodinamikai monitorizáliás

I./2.1. A sürgősségi ellátás története
A sürgősségi ellátás
Az emberiség történelmében a nagy energiájú események mindig kihatással voltak az
története
orvostudományra, annak fejlődésére. A háborúk a sebészet, a nagyobb endémiák az
általános gyógyászat, az ipari-, technikai-, gazdasági innováció lehetősége meg a globális
medicina fejlődéséhez is hozzájárultak hozzá.
A II. Világháborút követő, jogi környezetben megmutatkozó egyéni érdekérvényesítés
térnyerése, az átlátható folyamatok iránti társadalmi igény és a munkajogi megszorítások
egyaránt hatással voltak az egészségügy, mint szolgáltató szegmens átalakulására.
Ugyanakkor a technikai robbanás egy magasabb minőség iránti igényt is jelölt, ami
minőségirányítási rendszerek és standardizált ellátási formák szintjén az egészségügyi
szolgáltatásban is megmutatkozott.
Az 1950-es évek társadalmaiban megmutatkozó költségrobbanás és technikai innováció
hatása az egészségügyben, mint szolgáltató iparban is megmutatkozott. Ezek a hatások
összességükben lebontották az egyes ősi diszciplínák dicsősége és izoláltsága körül
kialakult mítoszt és az egészségügyi ellátástól beteg igények köré történő integrációt
vártak el. Ugyanakkor a hatvanas évek elejére, a fenti hatásoknak is köszönhetően a
kórház funkciója is jelentős változáson ment keresztül, az elektív irányból az akut jellegű
és belső rendszerében a minőségileg az ellátórendszertől a veszélyeztetettebb betegek
ellátási készségét elváró struktúra jelent meg.
Ez a tendencia a XXI.század kórházi rendszerét is jellemzi, mint elvárás struktúra
átalakítás meghatározó társadalmi eleme. Az átalakuló kórházi struktúra új szakterületek
megjelenését indukálta. Így született meg két multidiszciplináris új szakterület az
intenzív- és a sürgősségi orvostan.
●

intenzív terápiától a kórházon belüli kritikus állapot menedzsmentje,

●

a sürgősségi orvostantól, a kórházat megelőző és a kórházi rendszert
integráló, beteghez rendelő, a kórház szempontjából kapuzó feladatot vártak
el minden korosztály és minden betegség szintjén, beleértve a kritikus
állapotokat is.

Az Egyesült Államokban, a hidegháború hatvanas éveiben, egy politikailag és
gazdaságilag polarizálódó társadalmában az egészségügyi szolgáltatással szemben
megfogalmazott igény komoly változásokat hozott a kórházi rendszerekben. Az akut
jellegű ellátás vonatkozásában egy folyamatos és egységes, a beteghez, betegségéhez
rendelt szolgáltatást követelt meg. Ennek az igénynek a kielégítését célozták a belépési
ponton megjelenő sürgősségi egységek, ahol az adott beteg állapotához rendelték –
energiában és időben – a szükséges és elérhető szolgáltatást. Ebben az ellátási formában
az a cél, hogy minden beteg az állapotának megfelelően minél előbb jusson
iránydiagnózishoz és korai stabilizálás mellett mielőbb kezdjék meg a definitív ellátását.
Ehhez az összetett allokációs folyamathoz a katonaorvostanban használatos „triage”
elveket vették alapul.
Az állapot stabilizálás mellett végzett gyors és lehetőségek szintjén hatékony
differenciáldiagnosztika célja az oki kezelés mielőbbi megkezdése – a beteg mielőbbi
definitív ellátási pontra való juttatásának biztosítása. Célszerű volt, hogy ennek a
folyamatnak a menedzselése már hasonló elvek szerint történjen, mint maga a definitív
ellátás.
Akut egészségkárosodás esetén a kórházat megelőző, segélynyújtók szerepe ugyanez –
így a mentés érthető módon vált a sürgősségi orvostan szerves részévé. Ugyanakkor a
motorizációval, a társadalom egésze mobillá vált, egészségügyi problémák esetén nem az
orvost várták a helyszínre, hanem egy specializált, technikailag is hatékonyabb
rendszerbe, a kórházba tudtak és akartak eljutni.
Ennek is köszönhető, hogy az Egyesült Államokban a sürgősségi ellátás eleve kórházi
alapokon indult, jogi hátterét, társadalmi környezetét a „jó szamaritiánus” elv biztosította.
Az ötvenes évek közepétől az akut jellegű kórházi ellátás gyakorisága
megnégyszereződött.
1961-ben, a meglévő fogadóhelyekre (Emergency Room) szervezett folyamatos és
egységes ellátói készség szervezésével indult meg a sürgősségi orvostan önálló
diszciplínává válása – a terv később, Alexandria- terv néven vált ismertté és a virginiai
James D. Mills nevéhez fűződik.
1968-ban megalakult a sürgősségi orvostan máig legnagyobb szakmai szervezete az
ACEP (American College of Emergeny Physicians) és a sürgősségi orvostan 1973-ra,
huszonharmadik szakterületként önálló diszciplínává vált.
Angolszász területen a két multidiszciplináris szakterület az elsődlegesen az anesztézián
felnövő intenzív terápia és a sürgősségi medicina hatalmas fejlődést mutatott.
1970-es évek: a sürgősségi ellátásnak két vonulata mutatkozott meg,
●

●

anglo-amerikai:
a kórházakban sürgősségi egységek szerveződtek, erre a feladatra
specializálódott személyzettel a prehospitális ellátás célja a beteg, sérült
mielőbbi kórházba juttatása volt.

franko-germán:
nem épült ki kórházi sürgősségi egység, így a betegek korai allokációja, a
triage a prehospitális rendszerre lokalizálódott az akut jellegű ellátás
aneszteziológusok, később intenzív terapeuták irányították.
A prehospitális ellátás fejlődésében ez a két különböző ellátási rendszer a „scoop & run”

és a „stay & play” egymásnak látszólag ellentmondó elvében csúcsosodott ki. Ahogy
mára, ezen a szinten is a „stabilize & run” egységes elve kezd érvényesülni, úgy mosódik
el a két szemlélet közötti különbség is.
A XXI. század egészségügyi ellátással szemben támasztott elvárásainak, az akut jellegű
ellátásra épülő és fókuszáló kórházi szerepváltásának a sürgősségi ellátás, mint integratív
szemlélet ad választ. Ennek is köszönhető, az európai ellátási trendek egységesítése, a
néhai anglo-amerikai alapú szemlélet térnyerése is. A sürgősségi orvostan európai
képviseletét számos amerikai szervezet és az International Federation of Emergency
Medicine (IFEM) támogatta European Society of Emergency Medicine (EuSEM) látja el.
Az EU egészségügyi programjának szemlélete sürgősségivé vált.
A szervezett prehospitális sürgősségi ellátás vonatkozásában hazánk példamutató úttörő
volt – a dr. Kresz Géza által 1876-ban szervezett és vezetett Budapesti Önkéntes Mentő
Egyesület (BÖME) egyike volt az első ilyen szervezetnek a világon. 1948-ban, a BÖME
korszerű szemléletére épült, dr. Oravecz Béla szervezte Országos Mentőszolgálat.
Az OMSz közel negyedszázados aranykorában, szemlélet és struktúra vonatkozásában is
megelőzte a világot. dr. Oravecz Béla zseniális szervező volt, aki a mentést kórházi
alapokon, regionális struktúrában, orvosi szemléletű elsősegélynyújtásra alapozva, a
kórházi ellátási készség helyszíni biztosításával képzelte el. Ehhez a szemlélethez számos
kiváló és innovatív orvost sikerült megnyernie. Azt, hogy a sürgősségi orvostant
mennyire társadalmi igény hívja életre, az OMSz Mentőkórházának 1956. novemberi
megszervezése igazolja. Ez a kórház nemzetközileg is elismert sürgősségi orvosok – dr.
Stumpf Imre, dr. Gábor Aurél, dr. Felkai Tamás, dr. Makláry Lajos, dr. Lamboy László,
dr. Tury Peregrin, dr. Gőbl Gábor – munkaközössége lett. Sajnálatos, hogy a világot
megelőző lehetőség nem vált rendszer szintűvé, izolálódott – ez nem elsődlegesen a
szakmai képviselt hibája volt. Dr. Gábor Aurél nemzetközi fórumokon publikált
tudományos munkáiban elsőként jelenítette meg az idő-menedzsment, a progresszív
ellátás fogalmát és az ő nevéhez fűződik az oxyologia, mint fogalom és mint önálló
szakmai entitás leírása is (1963). dr. Gábor Aurél az oxyológiát a sürgősségi orvostan
szinonimájaként definiálta – erre a világot megelőző hungarikumra utal a mai oxyológiasürgősségi orvostan kifejezés, aminek nemzetközi megfelelője a sürgősségi orvostan. A
Mentőkórházra alapuló, „stay & play” elvű rohamkocsi szolgálat hosszú évekig
támogatta a megfelelő intenzív ellátási készséget hiányoló kórházakat is. Mivel nem vált
kórházi rendszerré, izolálódott és az oxyológia, elsődleges gyakorlatában a mentésre
szűkült.
1976-tól sporadikusan, az egy-egy emblematikus orvos vezetésével (1976. Szolnok –
dr.Sebestyén Mihály, 1982. Nyíregyháza – dr.Pikó Károly, 1992. Székesfehérvár – dr.
Csingár Antal) működő egységek egyedfejlődésük során egyre inkább a korszerű
sürgősségi orvostan szemléletét képviselték, sajnálatosan elkülönülve az oxyológusok
által képviselt mentés rendszerétől. A hazai rendszerváltás első évei adták meg a rendszer
szintű sürgősségi ellátás jogi hátterét, melynek térnyerése és elfogadtatása a mai napok
története.

I./2.2. Az anesztézia és intenzív terápia története
Ősidők óta törekszik az emberiség a fájdalomcsillapításra. Az ókori Görögországban
Hippokratész volt az első, aki megfogalmazta a fájdalomcsillapítás jelentőségét: „sedare
dolorem divinum opus” – vagyis a fájdalom csillapítása isteni, úgymond kiváltságos
feladat!
Maga az anesztézia szó latin eredetű, melyet először Sir Oliver W. Holmes használt
orvosi értelemben a 19. században.
Az „an” fosztóképzővel és „aesthesis” vagyis latinul „érzés” szóval alkotott neologizma

szószerinti értelmezése tehát „érzéstelenség”.
Az aneszteziológia
története

I./2.2.1. Az ókor és a középkor
A mákgubóból (Papaverum sominferum) kinyert ópiumot már i.e. 4000 körül a sumérok
is alkalmazták. Az ókori egyiptomiak ismerték és használták a cannabis és az ópium
analgetikus hatását. Közismert volt az alkohol bódító hatása is.
Az ókori görög gyógyítók a mandragóra (Datura mandragora officinarum) gyökerének
kivonatát a páciens elkábítására alkalmazták. Hippokratész, az orvostudomány atyja (i.e.
4. század) Corpus Hippocratium c. művében a háborúban megsérült katonáknál
alkalmazott fájdalmocsillapítási módokról írt. Tanítványa méloszi Diagoras volt az első,
aki egyértelmű utalást tett az ópium előnyös hatásai mellett az addikcióról és a
dependenciáról is.
A görög Pedaniosz Dioszkoridész (i.sz.1. század) Herbarium c. művében az addig ismert,
gyógyításra használt növények szerepelnek, míg De Materia Medica c. műve tartalmazta
azon főzetek receptjeit is, mellyel a páciens fájdalomcsillapítását és altatását végezték a
sebészi beavatkozások során.
A 3. században, Kínában számolnak be először sebészi beavatkozás alatt alkalmazott
izomrelaxációról.
A 10. században a perzsa Ibn Sina (más néven Avicenna) ötkötetes könyvében az AlKánún fí Tíb-ben, vagyis az „Az orvoslás törvényé”-ben foglalkozott először az
inhalációval indukált narkózissal.
A 13. században az itáliai Ugo Borgognoni ebből a műből merített ihletet, amikor kitlálta
az ún. „sporifikáló”, vagyis „álomhozó” kendőt (spongia somnifera). Borgogni a kendőt
bürök, ópium és madragóra főzettel itatta át, és a beteg orrjáratához helyezte.
1525-ben Paracelsus volt az első, aki beszámolt a diethyl-éter anesztetikus hatásáról,
azonban az éter-narkózisok fénykora még váratott magára néhány évszázadnyit.

I./2.2.2. A haladás kora: a 18-19. század
A felvilágosodás kora az orvostudomány és az anesztézia számára is jelentős mérföldkő
volt. Az iparosodás, a technológiai fejlődés a természettudományok jelentős fejlődését
hozta el.
Joseph Priestley (1733–1804) angol vegyész izolálta először az oxigént, ammóniát,
nitrogén-monoxidot és a nitrogén-oxidult. Thomas Beddoes (1760–1808), aki Priestley
kortársa volt megalapította 1798-ban Bristolban a Pneumatikai Intézetet, ahol a gőzök és
gázok hatásait tanulmányozták. Sir Humphry Davy (1778–1829) ehelyen dolgozva
ismerte fel a nitrogén-oxidul analgetikus és anesztetikus hatásait.
Majd 50 évig azonban e gáz előnyös orvosi hatásai háttérbe szorultak, és mint ún.
„kéjgáz” lett divatos a kor előkelői között. 1844-ben Gardner Q. Colton a nitrogénoxidullal végzett orvosi bemutatókkal járta Angliát.
Horace Wells (1815–1848)
fogorvosra nagy hatással volt a „fájdalommentes” bemutató, így Wells – hogy
megbizonyosodjon a gáz hatékonyságáról - egyik fogát nitrogén-oxidul hatásban
kihúzatta. Az eredmény meggyőző volt, azonban mielőtt nagyközönség előtt is
bemutathatták volna a gáz analgetikus hatását Wells elhunyt.
Wells helyett egy másik fogorvos, William T. G. Morton (1819–1868) aratta le a végül a
babérokat inhalációs gázokkal végzett műtéteivel.
Morton figyelme az ellentmondásos hatású nitrogén-oxidulról a diethyl-éter felé fordult.
Meggyőző kísérleteit követően, egy Edward G. Abbott nevű páciensen dietyhl-éter
narcosisban, nyaki tumor miatt végzett nyílvános műtétet 1846. október 16-án. A páciens
fájdalommentes műtétről számolt be, így megkezdődött az éternarkózisok aranykora.
1847. január 25-én a magyar Markusovszky önkéntes alanyként vett részt az első bécsi

éternarkózisban. Február 5-én már Pesten volt, ahol Balassa János tanársegédjeként
együtt dolgoztak a hazai éternarkózisok elterjesztésén. Balassa János 1847. február 11-én
végezte az első magyar éternarkózisos műtétet: egy hydrokele operációt. Már másnap
Flór Ferenc a Szt. Rókus Kórház vezetője is kipróbálta az új eljárást. A hazai
gyermekgyógyászatban Schöpf Ágoston alkalmazott először éternarkózisokat.
1847-ben James Young Simpson (1811-1870) skót nőgyógyász az éter kellemetlen
hatásaira hivatkozva alternatívaként a chloroformot javasolta. A chloform 1853-ban
vonult be a köztudatba, miután Viktória királynő orvosa, John Snow (1813-1858)
segítségével nyolcadik gyermekét chloroform narkózisban szülte meg.
Az éter és a chloroform ezt követően a 19. század közkedvelt inhalációs altatószerei
lettek. A 20. század elején igazolódott súlyos hepato-, kardiotoxikus, és arritmogén
hatások miatt azonban az éter-éra ezt követően gyorsan leáldozott.

I./2.2.3. Gyorsuló fejlődés: 20. század
A 20. század második felére az anesztézia elfoglalta megbecsült helyét az orvoslásban.
Az altatott betegek műtét alatti monitorizálása Harvey Cushing (1869-1939) nevéhez
köthető, míg az első hivatalos aneszteziológiai részleget az amerikai Massachusetts-i
General Hospital-ban alapították 1936-ban.
A századfordulón – a fokozatosan népszerűtlenné váló éter miatt – a lokális érzéstelenítés
dominált.
Az elsőként alkalmazott topikális érzéstelenítő a kokain volt, melyet 1856-ban izoláltak.
Ezt követte a procain, mely egészen az 1940-es évekig megőrizte hegemóniáját, amikor is
megjelent az első, amid-típusú lokál anesztetikum, a lidocain.
Sikeres regionalis anesztéziáról 1921-ben Pages spanyol katonaorvos számolt be
elsőként. Az 1930-as évek elején Dogliotti olasz sebész hozta vissza a köztudatba a
regionális technikát, és kezdte el szélesebb körben alkalmazni az epiduralis
érzéstelenítést. Hazánkban Bochkor Béla urológus főorvos közölte az első sikeres,
epiduralis érzéstelenítést 1950-ben.
Intravénás gyógyszeradagolással már a középkorban is próbálkoztak, azonban az
eredmény többnyire fatális kimenetelű volt a páciens számára.
1869-ban számoltak be először a chloral-hyrdate szedatív hatásáról sikeres intravénás
adagolást követően.
1902-ben Hermann Emil Fischer (1852–1919) és Joseph von Mering (1849–1908)
felfedezte a diethylbarbiturátot, melyet hipnotikus hatása miatt egészen az 1950-es
évekig álmatlanság kezelésére használtak. Csak ezt követően kezdték a barbiturátokat az
intravénás narkózis gyógyszereként alkalmazni. Jelenleg a barbiturát csoportból a
thiopental használatos, mely 1932 óta létezik változatlan formában.
A nem barbiturát típusú intravénás anesztetikumok közül az etomidate-ot 1972, míg a
propofolt (2,6-diiso-propylfenol) 1986 óta alkalmazzuk.
Narkózis alatt a beteg fájdalomcsillapítását és izmainak megfelelő relaxációját ma már
modern szerekkel biztosítjuk.
Friedrich Sertürner (1783–1841), német vegyész 1804-ben ópiumból izolálta elsőként
morfint. A vegyületet kellemes hatása miatt az álmok ókori görög istenéről, Morpheusról
nevezte el.
Paul Janssen (1926-2003) gyógyszer-cégtulajdonos 1960-ban szintetikus és potens,
kedvező mellékhatás-profilú, eltérő hatástartamú opioidok előállításával kísérletezett. Az
eredmény a fentanyl és még 4 potens opioid (köztük a sufentanyl és alfentanyl) lett. Ma
már elképzelhetetlen az intraoperatív fájdalomcsillapítás e vegyületek nélkül!

Hanaoka Seishū (1760-1835), osakai sebész alkalmazott elsőként sikeres és biztonságos
izomrelaxáns technikát egy scopolamint, hyoscyamint, atropint és aconitint tartalmazó
növényi főzettel a 19. század elején.
A figyelem átmenetileg elterelődött az izomrelaxációról, mivel a műtétek kivitelezéséhez
szükséges izomtónus csökkenést a narkózis mélyítésével érték el.
1942-ben Kanadában használták először a tuborcurarét, mint izomrelaxánst. 1946-ban
számolt be Gray és Halton a non-depolarizáló benzilkinolonokkal végzett eredményeiről.
1948 óta fokozatosan nő a non-depolarizáló izomrelaxánsok családja.
Bár már a középkor vége óta ismertek voltak olyan eszközök, melyek vízbefúlás esetén
segítettek átjárhatóvá tenni a légutakat, a pontos technika, melyet ma intubációnak
nevezünk, 1913 óta létezik.
Chevalier Jackson (1865–1958), fül-orr-gégész volt az első, aki megfelelő
megbízhatósággal és sikerességi aránnyal tudott átjárható légutat biztosítani egy általa
készített, fényforrással rendelkező laryngoscop és egy a tracheába helyezetett cső
segítségével. Ezzel egyidőben Henry H. Janeway (1873–1921) is bemutatott egy a
légutak feltárásra alkalmas, távoli fényforrású laryngoscopot.
A nasotrachealis, vak intubáció és az általa kifejlesztett fogó Sir Ivan Whiteside Magill
(1888–1986) nevéhez fűződik.
Sir Robert Reynolds Macintosh (1897–1989) új típusú, ívelt lapocú laryngoscopját 1943
óta használjuk.
Az első elektív tracheostomiát 1871-ben, Friedrich Trendelenburg (1844–1924) végezte
élő emberen.
1967-ben használtak először fiberoscopos opitikával működő eszközt (mai bronchoscop
elődje) az intubáció és a légutak jobb vizualizálása érdekében. A laryngealis maszkot
1983-ban mutatták be.
Az első altatógépeket Európában az angol Boyle és a német Dräger fejlesztette ki és
forgalmazta. A készülékek segítségével a narkózisok biztonságossá váltak, az altatógőzök
(éter) és gázkeverék (oxigén-nitrogénoxidul) adagolása precíz és a tartós lett, valamint
lehetőség nyílit a ballonnal végzett manuális lélegeztetésre is. Mára az altatógépek
bonyolult digitalizált technikai vívmányok.

Az
intenzív terápia
története

1947. április 3-án jelent meg a Magyar Nap aznapi számában, hogy hazánkban is
„korszerű gépek” végzik az altatás alatt a betegek lélegeztetését.
1949-ben vezették be Magyarországon az intubációval végzett, általános anesztéziát.
Littmann Imre professzor a budapesti városmajor klinikai részlegre két korszerű Boyle
típusú altatógépet szerezett be.
1957-ban az akkor Sebészeti Szakcsoport névre hallgató a Magyar Sebészeti Társaságon
belül alakult meg az Anaesthesiologiai Szekció melyből 1966-ban jött létre a Magyar
Anaesthesiologiai és Reanimatiós Társaság, a jelenlegi MAgyar Aneszteziológiai és
Intenzív Terápiás Társaság (MAITT) közvetlen elődje.
A magyar orvostudományi egyetemek orvosi karain önálló Aneszteziológiai és Intenzív
Terápiás Tanszéket, Intézetet, illetve Klinikát Szegeden 1982-ben (Prof. Boros MIhály),
Pécsett 1983-ban (Prof. Tekeres Miklós), Budapesten 1991-ben (Prof. Pénzes István),
Debrecenben 1999-ben (Prof. Uray Éva) alapítottak.

I./2.3. Az intenzív terápia története
Az intenzív terápia új keletű ága az orvostudománynak. Az első intenzív terápiás
részlegek az 1950-es években alakultak az Amerikai Egyesült Államokban, valamint
Európában.
Az intenzív terápia fogalma összetett: magába foglalja a kritikus állapotú betegek 24 órás,
folyamatos és aktív terápiáját, megfigyelését és a diagnosztikus eljárások, vizsgálatok

megszervezését, kivitelezését. Jól látható tehát, hogy igazi csapatmunkát kíván!
A kritikus állapotú betegek ellátásnak története 150 évre nyúlik vissza. Elsőként a krími
háború alatt jött létre, a súlyos és életveszélyes állapotú katonák ellátását szolgáló
szervezet. Ebben a munkában nagy szerepet vállalt Florence Nightingale, aki a katonákat
a sebesülésük súlyossága szerint a nővérállomáshoz minél közelebb elhelyezte el. Így
kívánta biztosítani a betegek „intenzív obszervációját és ellátását”.
Walter Dandy 1923-ban felfigyelt arra, hogy ha a posztoperatív beteget 24 órára
folyamatos intenzív megfigyelés alá helyezik rapidan csökkenthető a fel nem ismert
szövődmények és a halálozások száma. Arra is rámutatott, hogy a kritikus állapotú
betegek ellátását kis betegszámmal és speciálisan képzett orvosi és nővéri gárdával
dolgozó részlegekkel kellene megoldani. A II. Világháború alatt ismét nagy volt az igény
a kritikus állapotú betegek intenzív ellátására. Az 1940-es és ’50-es években Európán és
Amerikán is végig söprő, súlyos poliomyelitis járvány miatt a műtői körülményeken túl is
szükségessé váltak az olyan ellátó részlegek, melyek biztosítani tudták a kritikus állapotú
betegek lélegeztetését, és folyamatos szoros megfigyelését. A dán Bjork Ibsen úttörő
munkájának eredményeként megszerveződtek az első intenzív terápiás betegellátó
részlegek.
1958-ban a Californiai Egyetemen, addig egyedülálló módon létrehozták az első ún.
„shock ward”-ot, vagyis „sokk részleget” mely mindössze 4 ágyas volt. A kis ágyszám
lehetővé tette a betegek vitális paramétereinek szoros obszervációját és az aktív, gyors
terápiát.
Az elkövetkező 25 évben robbanásszerű fejlődésnek indult az intenzív terápia.
Az invazív hemodinamikai, metabolikus és cardio-respiratoricus monitorozás eszközei
(Swan-Ganz katéter, artériás kanül, vérgáz, CVP stb.), az egyre korszerűbb lélegeztető
gépek, a bővülő farmakológiai repertoár, a növekvő technikai eszköztár és bővülő élettani
és farmakológiai tudás új dimenziókat nyitott az intenzív terápiás ellátás számára.
Baltimore-ban Peter Safar tovább fejlesztve a „shock ward” fogalmát megalapította az
első modern intenzív osztályt.
Az intenzív terápiás részlegek feladatává tette a kórházon belüli reanimatio-t, és a sikeres
reanimatio-t követő ellátást is, így új betegcsoporttal bővült a kritkus betegek palettája!
1967-ben Shoemaker, Weil és Safar vezetésével megalakult a „Society of Critical Care
Medicine”, mely mára már 80 országból tömöríti egybe az világ intenzív terápiás
részlegein dolgozó orvosokat. Hazánkban, mint már korábban említésre került, ezt kissé
megelőzően, 1966-ban jött létre a Magyar Anaesthesiologiai és Reanimatiós Társaság,
mely jelenleg a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság (MAITT) nevet
viseli.
A MAITT két rokon diszciplínát kapcsolt egybe, mely a mai napig – rendhagyó módon
a világ többi részéhez képest – hazánkban közös szakágat képvisel. Az 1960-as évekre
hazánkban már számos, operatív részleggel dolgozó kórházban nyílt ún. „őrkórterem” –
vagyis intenzív terápiás megfigyelő részleg. Az egyre szélesebb spektrumon mozgó
beteganyag megkövetelte az ott dolgozó orvosok interdiszciplináris szemléletét és
komplex élettani- farmakológiai tudását, melyet nem ártott, ha némi manuális jártasság is
kísért. E téren meghatározó volt, Littmann, Jakab, Lencz és Petri, majd a következő
generáció Pénzes, Tekeres és Janecskó munkássága.
Az intenzív terápia jelenleg is fejlődik, és a XXI. század elejére látótérbe került a
génterápia is.
Forrás

Richard V. Aghababian: A sürgősségi orvoslás alapjai (Medicina 2011)
Tintinalli’s Emergency Medicine / 7th.Ed: A Comprehensive Study Guide
Rosen’s: Emergency Medicine / 7th Ed. : Concepts and Clinical Practice
Miller’s basics of anesthesia, Elsevier 2011

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_general_anesthesia
Ristagno G et al (eds): Intensive and Critical Care Medicine. Springer, 2009
Bogár L (szerk) Az önálló magyar anesztézia első 50 éve: 1958-2008, Semmelweis Kiadó
Budapest 2008
Gál J, Tekeres M, Madách K: Az aneszteziológia és intenzív terápia fejlődése a XX.XXI. században. Orvostovábbképzés

I./3. Anatómia – Élettan – Patológia – Kórélettan. A gyakran előforduló
anatómiai, patológiai, élettani és kórélettani fogalmak rövid, gyakorlatias
bemutatása
Akut életveszélyes állapotokat a vitális funkciók súlyos zavara jellemzi. A kórképek jellemzője a magas
időfaktor, a további progresszió megállítására, a szervek, szervrendszerek károsodásának mérséklésére, a
halálos kimenetel megakadályozására kevés az idő. A kezdeti terápia többnyire az alapbetegség által kiváltott
kórélettani folyamatok felismerésére és kezelésére koncentrál. A terápiás döntéseket a kórfolyamatok által
okozott eltérések mérése, monitorozása segíti. Akut kórállapotok kezelésében részt vevő orvosok számára így
kiemelt fontosságú a vitális funkciókhoz kapcsolódó élettani, kórélettani folyamatok ismerete.
Az anesztézia, intenzív terápia, illetve sürgősségi orvostan keretein belül invazív beavatkozások elvégzésére
is sor kerül, mely az egyetem alatt tanult anatómiai ismeretek felelevenítését is igényli.
Jelen fejezet célja nem lehet általános ismétlés. A korábban tanultakból néhány jól körülírt témakörrel
foglalkozunk, melyek a vitális funkciókat érintik: légzés, keringés, idegrendszer, metabolizmus. A fejezetek
szerzőit az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása vezérelte.

I./3.1. Légutak
Bevezetés

A légzőrendszer felépítésében a légutakat alkotó képleteken és a tüdőn
kívül a mellkasfal egyes részei (mellhártya, bordák, illetve bordaközi
izmok), valamint a rekeszizom is részt vesznek, sőt egyes kórállapotokban
szerepet kapnak a légzési segédizmok is. Az alábbiakban a légutak egyes
szakaszainak felépítését és működését ismertetjük az orrnyílásoktól egészen
az alveolusokig.

I./3.1.1. A felső légutak anatómiája
A légutakat anatómiailag a gége (praktikusan a hangszalagok)
magasságában osztjuk két részre. A felső légutakhoz soroljuk az orrot, az
orrüreget (melléküregeket), valamint a garatot – ezen struktúrák gazdagon
erezett nyálkahártyával rendelkeznek és elsődleges feladatuk a megfelelő
minőségű levegő biztosítása az alsó légutak felé. A szálló korpuszkuláris
elemektől (portól, koromtól) való mechanikus tisztításon, valamint a
tonsillaris gyűrű által történő biológiai védelmen felül itt történik a
belélegzett levegő testhőmérsékletre való előmelegítése, valamint
páratartalmának növelése is. Mire a belélegzett levegő az alveolusokhoz
ér, relatív páratartalma 100%-ra növekszik (ennek parciális nyomása 47
Hgmm), hőmérséklete pedig megegyezik a maghőmérséklettel. A
mindehhez szükséges energia egy része (20-25%-a) kilégzés során az
orrüregben kondenzáció révén visszanyerődik. Az orrjáratok légzésből való
kiiktatódásakor (pl. szájon keresztüli légzés légúti gyulladás vagy
hiperventiláció miatt, vagy a felső légutakat áthidaló valamilyen
légútbiztosító eszköz alkalmazása esetén) mindezen élettani funkciók
jelentősen károsodhatnak. Hasonló történik súlyos dehidráció, vagy akár a
nagy áramlással adagolt hideg, száraz oxigén belégzése során is.
A gége fő feladata az alsó légutak idegen anyagokkal (tehát az
aspirációval) szembeni védelme, melyet a hangszalagok szintjében a
légutak teljes elzárásával képes biztosítani. A hangrés záródása élettanilag
fontos szerepet játszik a köhögési reflex illetve a hasprés során is, de kóros
görcsös állapotában akár életveszélyes asphyxiát is okozhat (ún.
laryngospazmus vagy glottisgörcs).
Infraglottikus légútbiztosítás során a gégebemenetet általában direkt
laringoszkópiával hozzuk látótérbe, ezért az ebben a régióban való biztos
anatómiai tájékozódás elengedhetetlen. Orotrachealis intubáció során a
bevezethető tubus vastagságát a felső légutak legszűkebb keresztmetszete
határozza meg: ez felnőttekben megfelel a hangrésnek (nasotrachealis
intubáció esetében azonban az orrüreg ennél valamivel szűkebb mérete lesz
a limitáló), gyermekekben viszont a gyűrűporc magasságának megfelelő
subglotticus area keresztmetszete a legkisebb.
A felső légutak átjárhatóságát számos faktor veszélyeztetheti: anatómiai
variációk, gyulladás, sérülés, égés vagy anafilaxiás reakció hatására
bekövetkező nyálkahártya duzzanat, trauma, vérzés, idegentest vagy
tumoros betegség mind-mind a lumen szűkületét okozhatják. Ennek
Megjegyzés:
izomtónus-vesztés miatt elzáródott következményeként a levegő áramlása turbulenssé válik, melynek klinikai
tünete a jellemzően belégzésben hallható stridor (búgás), amit dyspnoe és
légút felszabadítása akár
mindenféle segédeszköz nélkül is fokozott légzési munka kísér.

életmentő lehet (ún. Eschmarkműfogás)

A felső légutak spontán átjárhatóságát az itt található lágyrészek
izomtónusa is biztosítja, ennek bármilyen okból történő elvesztése (pl.
mély eszméletlenség, bénulás, gyógyszerhatás) részleges vagy teljes légúti
elzáródást okozhat, melyet megtartott spontán légzés esetén jellegzetes
horkoló hang kísér.

I./3.1.2. Az alsó légutak anatómiája
Az alsó légutak extrathoracalis szakasza a légcsővel kezdődik, mely lejjebb
a mediastinumban haladva a bifurcatióban oszlik a két főhörgőre, majd bal
Megjegyzés:
oldalon kettő, jobb oldalon három lebenyhörgőre. A trachea falát „C” alakú
egyes tubusok kialakításánál ezt a porcos elemek tartják nyitva, de bizonyos kórállapotokban (külső
szempontot is figyelembe vették kompresszió, trachea malatia, sérülés utáni hegesedés) a felnőttekben
(ún. Murphy-szem)
normálisan 2,5 cm2-es lumene jelentősen szűkülhet, akár el is záródhat.
A két főhörgő közül a jobb oldali meredekebb lefutású és nagyobb
átmérőjű az ellenoldalinál, emiatt aspiráció illetve véletlen endobronchialis
intubáció szempontjából veszélyeztetettebb. Mivel a felső tüdőlebenyhez
adott első lebeny- hörgő-leágazás is hamarabb következik be a jobb
oldalon, ezért véletlen endo- bronchiális intubáció során akár a jobb felső
lebeny is lezáródhat.
A hörgőfa összességében mintegy 23 szintű elágazást tartalmaz. A
Fontos:
lebenyhörgők tovább oszlanak szegmentális bronchusokra (ezekből
ezen képesség jelentősen károsodik mindkét oldalon azonos számú található a 10-10 tüdőszegmentumnak
dohányzás hatására.
megfelelően), majd újabb oszlások következnek (melynek során a légutak
keresztmetszete fokozatosan csökken, de az össztérfogatuk jelentősen
növekszik, így bennük az áramlás lassul) egészen a bronchiolus
terminalesokig. Funkcionálisan eddig terjed a légutak konduktív (levegőt
vezető) szakasza: itt a légzési fázisoknak megfelelő irányban áramlik a
levegő, de gázcsere nem történik (anatómiai holttér). Az alsó légutak
konduktív szakaszának csillószőrös nyálkahártyája fontos szerepet játszik
az ún. mucociliaris clearance-ben, mely a légutak szűrőfunkciójának
részeként a gége felé szállítja a porszemcséket, elhalt sejteket és
mikroorganizmusokat tartalmazó besűrűsödött nyákot.
Megjegyzés:
Az ezt követő oszlások során létrejövő képletek (bronchiolus
Laplace-törvény szerint
respiratoricus, ductus- majd sacculus alveolaris, illetve alveolus) alkotják a
rugalmas falú gömbben uralkodó légutak respiratorikus zónáját: itt a gázok már csak diffúzióval
nyomás fordítottan arányos a gömb vándorolnak (az oxigén és a széndioxid egymással ellentétes irányban) és
sugarával
részt vesznek a gázcserében. A légutak respiratorikus szakasza igen jelentős
összfelülettel (70-140 m2) és az alveolusok kb. 0,2 µ m vékony, többrétegű
(alveolaris epithel, bazálmembrán, capillarisendothel) falával biztosít teret
az oxigén, a széndioxid és egyéb gázok kicserélődésére, vagyis a
Összegzés
gázcserére. Ennek során a mintegy 70 ml-nyi tüdőkapilláris vér és a kb.
3000 ml-nyi alveolaris gáztérfogat kerül folyamatos kölcsönhatásba.
Az alsó légutak átjárhatóságát a konduktív szakasz falában található
porcele-mek, elasztikus rostok illetve simaizom-elemek biztosítják, míg a
pusztán hámbéléssel rendelkező alveolusokat a II. típusú pneumocyták által
termelt surfactant a felületi feszültség csökkentésén keresztül tartja nyitva.
Hiányában a Laplace-törvénynek megfelelően a kisebb alveolusok a
nagyobbakba nyomnák át gáztartalmukat a hörgőrendszeren keresztül, ami
a kislégutak légtelenségéhez, atelectásiájához vezet. Mindezeken felül a

kislégutak nyitva tartásában fontos szerepet játszik még a tüdőknek a
pleuralemezek által a mellkasfal belsejéhez való adhezív kifeszítése is. Ezen
expandált állapotából kollabál a tüdő a szubatmoszfériális mellűri nyomás
megszűnésekor, pl. légmell esetén.
A légutak változatos anatómiai felépítésének megértése elsődleges
fontosságú, hogy a potenciálisan életveszélyes légúti szűkülettel vagy
elzáródással járó kórállapotokat kezelni tudjuk. A légutak átjárhatósága
nélkül nemcsak a légzés áll le, de a beteg lélegeztethetősége is
kivitelezhetetlen, így minden egyéb terápia is lényegében értelmét veszti.
Felhasznált forrás, illetve ajánlott irodalom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pénzes I., Lencz L.: Az aneszteziológia és intenzív terápia
tankönyve, Alliter, 2003.
Pénzes I. (szerk.): Aneszteziológia és Intenzív terápia, Medicina,
1997.
Pénzes I., Lorx A. (szerk.): A lélegeztetés elmélete és gyakorlata.
Medicina, 2004.
Bogár L. (szerk.): Aneszteziológia és intenzív terápia, Medicina,
2009.
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I./3.2. Légzés
Bevezetés

Légzés során a tüdőben zajlik a gázcsere, vagyis az alveoláris
gázfázis és a kisvérköri kapillárisok folyadékfázisa között az
oxigén, a széndioxid illetve egyéb gázok kicserélődése.

I./3.2.1. Légzési térfogatok, spirometria
Nyugodt légzés mellett, fiziológiás körülmények esetén egy átlagos
felnőtt ember légzési térfogata (tidal volumen, VT) kb. 500 ml,
melynek testsúlyra vetített értéke (~7 ml/kg) nagyfokú állandóságot
mutat az élet során. Ezen felül, mély belégzéskor még mintegy
2500 ml-nyi levegő lélegezhető be (belégzési tartalék, vagy
inspirációs rezerv), egy normál kilégzést követően pedig további
mintegy 1000 ml-nyi levegő lélegezhető ki, ezt nevezzük kilégzési
tartaléknak (exspirációs rezerv volumen, ERV). Tüdőnket azonban
nem tudjuk teljesen légmentessé tenni, az erőltetett kilégzés végén
a tüdőben maradó levegőmennyiség mintegy 1500 ml (reziduális
volumen, RV).
Az ERV és az RV együttesen (vagy másképpen fogalmazva: egy
nyugodt kilégzés végén a tüdőben maradó levegő) alkotja az
úgynevezett funkcionális reziduális kapacitást (FRC), melynek
igen fontos élettani jelentősége van. Ez a gáztérfogat biztosítja
ugyanis, hogy a gázcsere folyamatosan tud zajlani a tüdőben, így
akár a légzés rövid ideig történő tudatos visszatartása mellett sem
alakul ki hipoxia. Az FRC térfogatát vagy oxigéntartalmát növelve
a teljes apnoéban kialakuló deszaturálódás kezdete időben
kitolható. Ezt használjuk ki pl. szabadtüdős víz alá merüléskor
(mély légvétellel), vagy az anesztézia bevezetése során alkalmazott
preoxi-genizáció kapcsán is. Az FRC azonban bizonyos
helyzetekben csökkenhet (túlsúly, felnyomott rekesz, vízszintes
testhelyzet, restriktív tüdőbetegségek, vagy narkózis során), melyek
gyorsabb deszaturálódásra, hipoxiára hajlamosítanak.
Mivel a tüdő alsó, rekeszhez közeli, ún. dependens területein
található kislégutak kilégzés során spontán is záródhatnak és így
légtelenné válnak, ezért az alveolusok egy része ilyenkor nem vesz
részt a gázcserében. Azt a tüdőtérfogatot, ahol ez a folyamat
elkezdődik, záródási kapacitásnak (closing capacity, CC) nevezik.
Egészséges fiatalokban a CC kisebb, mint az FRC (de nagyobb,
mint az RV), azonban az életkor előre haladtával a CC is nő, így
idősebb korban ez az arány megfordul. Ha bármilyen okból (akár az
FRC csökkenése, akár a CC növekedése miatt) a CC nagyobb, mint
az FRC, úgy már normál VT mellett is találunk zárt alveolusokat,
ami a vénás keveredés (ld. később) miatt hipoxémiát eredményez.
Egy maximális mély belégzést követő maximális kilégzés
össztérfogata adja az úgynevezett vitálkapacitást (VC), míg
forszírozott kilégzés során 1 másodperc alatt a tüdőből távozó
levegőmennyiséget pedig FEV1-nek nevezzük. Ezen utóbbi érték
(vagy ennek VC-hoz viszonyított aránya, az úgynevezett Tiffeneau
index) obstruktív betegekben lecsökken. Hasonlóan fontos

dinamikus paraméter a belégzési csúcsáramlás (peak inspiratory
flox, PIF, nyugalmi normálértéke 20-30 l/min), illetve a forszírozott
kilégzési csúcsáramlás (peak exspiratory flow, PEF, normál értéke
akár 450-650 l/perc) is. Előbbi a spontán légzés melletti narkózisrendszerek illetve az oxigénadagoló eszközök kiválasztásánál, míg
utóbbi az obstruktív betegek állapotának követésében hasznos
mérőszám.

I./3.2.2. A légzés szabályozása
Megjegyzés:
A kóros légzési minták részben központi
idegrendszeri eltérések
(pl. Cheyne-Stokes vagy Biot féle légzés),
részben metabolikus okok miatt
(pl. Kussmaul-légzés) alakulnak ki

A légzés szabályozásának elsődleges ingere az artériás pCO2 –
ennek 1 Hgmm-el történő emelkedése a percventillációt 2-3 l-el
növeli. A szervezet tehát nagyon érzékenyen reagál a metabolikus
vagy fizikai aktivitás következtében megnövekedett CO2 termelésre
és így képes a légzés segítségével a homeosztázis fenntartására. A
PaO2 csökkenése önmagában csak kb. 60 Hgmm alatt hat
serkentőleg a légzésre.
A nyúltvelőben elhelyezkedő centrális kemoreceptorok az
interstitialis pH érzékelésével (mely szorosan korrelál az artériás
vér CO2 szintjével), míg a sinus caroticusban elhelyezkedő
perifériás kemoreceptorok elsősorban az artériás oxigéntenzió és a
perctérfogat (másodsorban szintén az interstitiális pH)
érzékelésével küldenek ingerületet a légzőközpontba. Itt a tónusos
aktivitású belégzőközpont által indított belégzési ingerületet a
mellkasfali proprioreceptorok által küldött ingerületek ritmusosan,
átmenetileg gátolják, így idézve elő a kilégzést. A magasabb szintű,
magatartásból eredő, illetve a tudatosan kontrollált légzési ciklusok
a cortex és a thalamus felől szabályozzák felül a légzés metabolikus
jellegét.
A belégzési ingerület részben a C3-5 szegmentumok magasságában
kapcsolódik át a n. phrenicus motoneuronjaihoz és jut el a
rekeszizomig, részben pedig a Th1-11 magasságából serkenti a
külső bordaközi izmokat.

I./3.2.3. Légzésmechanika
A belégzés aktív folyamat: a légzési izmok összehúzódása a mellkas
térfogatát növelik, az így létrejövő szubatmoszfériális intrapleurális
Fontos:
nyomás hatására a tüdő és az intratorakális légutak is tágulnak, a
A légutak sugarának (átmérőjének) kiemelt nyomáskülönbség következtében levegő áramlik az alsó légutakba.
jelentősége van a csecsemők és gyermekek A kilégzés ezzel szemben élettanilag passzív folyamat: a belégzési
légúti betegségeiben. Itt már néhány mm-es izmok elernyedésekor a tágult mellkasfalban és tüdőben tárolt
kaliberváltozás is súlyos
elasztikus energia a mellkas méretét csökkenti, a megnövekvő
következményekkel járhat
intratorakális nyomás hatására a légúti ellenállást legyőzve
megtörténik a tüdőből a kilégzés.
Mind a tüdő, mind a mellkasfal tágításához tehát erő szükséges,
amivel ezen képletek rugalmas, elasztikus ellenállását kell legyőzni.
Ezen ellenállás mértékét jellemzi a compliance, vagy
tágulékonyság fogalma, vagyis, hogy egységnyi nyomásváltozás
hatására az adott struktúrában mekkora térfogatváltozás történik. Ez
mind a tüdő, mind a mellkasfal esetében ~200 ml/H2Ocm-es érték,
a teljes légzőrendszerre vonatkoztatva pedig ~100 ml/H2Ocm.

A levegő áramlásával szembeni légúti ellenállásnak több
összetevője van. A légzőrendszer teljes impedanciájában szerepet
játszanak a súrlódási, az elasztikus és a tehetetlenségi ellenállások,
melyeket fizikai és biológiai tényezők egyaránt befolyásolnak.
Fizikai szempontból az áramlási minta meghatározó. Lamináris
áramlás esetén a Hagen-Poiseuille törvény szerint az ellenállás a
gáz viszkozitásával és a cső hosszával egyenes arányban, míg a gáz
sűrűségével és a légút sugarának negyedik hatványával fordított
arányban változik. Turbulens áramlás esetén azonban (ilyen
nemcsak obstruktív állapotokban, hanem fiziológiás körülmények
között is előfordul, hiszen a légutakat nem szabályos csövek
alkotják) az ellenállás már a sugár ötödik hatványával arányos
fordítottan, így ennek a paraméternek a változása kiemelt
jelentőségű a légúti ellenállás szempontjából. Biológiailag mindezt
a tüdő expandáltsága, a bronchomotor-tónus nagysága, a
nyálkahártya vastagsága és a légúti váladék mennyisége fogja
meghatározni.
A légzési munka mindezek alapján a légúti, a szöveti súrlódási és az
elasztikus ellenállással szemben végzett izommunka, mely
nyugalomban a percenkénti O2-fogyasztás 2-4%-át használja fel. A
ventiláció növekedésekor a légzési munka O2-igénye progresszíven
növekszik, ami egy idő után a légzőizmok kifáradásához, a légzési
elégtelenség dekompenzálódásához vezet.

I./3.2.4. A ventiláció/perfúzió (V/Q) eloszlása
Az optimális gázcsere feltétele, hogy a kisvérköri keringés teljes
egésze kapcsolatba tudjon lépni a teljes alveoláris ventilációval,
vagyis a kettő egymáshoz viszonyított aránya (a V/Q) 1 legyen.
Mind a perfúzió, mind a ventiláció azonban fiziológiás
körülmények között is egyenlőtlenségeket mutat, kóros
állapotokban pedig súlyos regionális vagy globális zavart
szenvedhet.
I./3.2.4.1. A perfúzió eloszlása
A kisvérköri keringés egyenlőtlen megoszlását a tüdőben
elsősorban a gravitáció határozza meg: a mélyen fekvő, dependens
tüdőterületek jobban perfundáltak. A relatív alacsony nyomású
kisvérkörben teoretikusan 3 zónát lehet megkülönböztetni a szerint,
hogy a pulmonális artériás nyomás (Pa), a pulmonális vénás nyomás
(Pv) és az alveoláris nyomás (PA) hogyan viszonyul egymáshoz. A
felső tüdőterületeken (West I zóna) a V/Q>1, a középső zónában
(West II) a V/Q≈1, míg az alsó tüdőmezőben (West III) V/Q<1. A
pulmonalis keringés azonban nem csak fizikailag, hanem
biológiailag is szabályozott: a pulmonális arteriola simaizomzata
érzékeli az alveoláris oxigéntenziót és annak lokális csökkenésére
vazokonstrikcióval válaszol. Ennek következtében a rosszul
ventilált alveolusok perfúziója csökken, vagyis a V/Q arány javul.
Ez a mechanizmus a hipoxiás pulmonális vazokonstrikció (HPV),
vagy Euler-Liljestrand reflex.
I./3.2.4.2. A ventiláció eloszlása

A ventiláció is regionális inhomogenitást mutat a tüdőben:
elsősorban az eltérő tüdő-expandáltság miatti különböző
compliance-karakterisztika következtében a tüdő bázisának
ventilációja közel kétszer nagyobb, mint a csúcsé. A hasonló
irányú, a csúcstól a bázis felé növekvő ventiláció és perfúzió közül
az utóbbi nő nagyobb mértékben, vagyis az alul fekvő, dependens
tüdőterületek V/Q aránya kisebb. A ventiláció/perfúzió aránya az
egész tüdőre vonatkoztava: 0,84.
I./3.2.4.3. Holttér
Megjegyzés:
emiatt csökken a PaO2 nagy tengerszint
feletti magasságon, vagy emelkedhet akár
szupranormális értékre hiperbárikus O2
kezeléskor

Holttérnek nevezzük a légzési térfogat (VT) azon részét, ami nem
vesz részt a gázcserében. Alveoláris holttér a légvételnek az a része,
amely azon alveolusokba jut el, ahol perfúzió hiányában nincs
gázcsere (Q=0). A korábban tárgyalt anatómiai holttér (a felső
légutak egésze, illetve az alsó légutak konduktív része) és az
alveoláris holttér együtt alkotja a fiziológiás holtteret (VD). Élettani
körülmények között a holttér aránya (VD/VT) 0,3, azonban ezt
számos tényező növelheti (csökkent tüdőperfúzió alacsony Pa, vagy
tüdőembolia esetén, magas alveoláris nyomású lélegeztetés, nagy
térfogatú légzőköri elemek, vagy alacsony térfogatú lélegeztetés).
Megfelelő méretű, vagy rövidre vágott endotracheális tubuson vagy
tracheostomiás kanülön keresztüli lélegeztetés viszont csökkenheti
azt.
I./3.2.4.4. Söntkeringés
A jobb szívfelet elhagyó vénás vér egy része nem vesz részt a
gázcserében, mivel elkerüli a ventiláló alveolusokat, más néven
söntölődik. Relatív söntnek nevezzük a V/Q<1 aránytalanság
következtében létrejövő fiziológiás vénás keveredést, melyhez a
keringési rendszer felépítéséből (bronhiális keringés, Thebesii
vénák, illetve kardiális anomáliák) következő anatómiai sönt
adódik hozzá. A perctérfogat ezen frakciójának gáztenziója a
kisvérkörön való áthaladás közben nem változik, majd
hozzákeveredve a gázcserében résztvevő vérmennyiséghez
kialakítja az artériás oxigéntenziót. A vénás keveredés aránya, vagy
söntfrakció (Qs/Qt) normálisan a perctérfogat 4-5%-a, klinikai
jelentősége 10%-a felett észlelhető. A kórélettani állapotok
legnagyobb része a ventiláció-perfúzió aránytalanságon keresztül
így vezet hipoxiához.

I./3.2.5. Gázcsere, gázok szállítása
A belégzett gázkeverék oxigénfrakciója (FiO2) a gázcsere során
mindig a magasabb koncentráció irányából halad az alacsonyabb
felé, egészen a végső felhasználási helyig, a mitokondriumokig. A
szövetekben termelt CO2 transzportja ezzel ellentétes irányú.
I./3.2.5.1. Az alveoláris oxigéntenzió
Az alveoláris oxigéntenzió (PAO2) alacsonyabb a belégzett
gázkeverék oxigén-tenziójánál (PIO2, normál légköri nyomású [PB]
levegő esetén: 760 Hgmm x 0,21 = 160 Hgmm), hiszen míg a gáz

Fontos:
az oxigénszaturáció értéke önmagában
független a Hb-tartalomtól!

az alveolusokig ér telítődik vízgőzzel (PH2O, 47 Hgmm) és „hígul”
az alveolusban található CO2-vel (PACO2) is. Ezt írja le az ún.
ideális alveoláris gázegyenlet: PAO2 = FiO2 x [(PB – PH2O) –
(PACO2/RQ)], ahol RQ a CO2 termelés/O2 felhasználás arányát
jellemző respirációs kvóciens (értéke normál étkezésnél: 0,8). A
fenti egyenlet alapján körlevegőn, tengerszinten a PAO2 ≈ 100
Hgmm.
Az artériás oxigéntenzió (PaO2) azonban fiziológiás körülmények
között is néhány Hgmm-el mindig alacsonyabb az alveoláris
oxigéntenziónál. A kettő különbsége (PAO2-PaO2) normálisan
kevesebb, mint 20 Hgmm, oka pedig a korábban már tárgyalt vénás
keveredés. 100% oxigén (FiO2: 1,0) belégzése esetén ez a
különbség akár
100 Hgmm is lehet.
I./3.2.5.2. Az O2 és a CO2 diffúziója
Az alveoláris térből a kisvérköri kapillárisokba, illetve a
nagyvérköri kapillárisokból a szövetekbe a gázok diffúzióval
vándorolnak. Az oxigén alveolo-kapilláris diffúziója során a 70 m2es alveolaris felszín és az 50 m2-es kapilláris felszín effektív része,
mint diffúziós felület, a PAO2-PVO2 ≈ 60 Hgmm, mint
nyomásgrádiens, az alveolaris tér és a kisvérköri kapillárisban levő
vörösvértest közötti kb. 1,5 µ m-es diffúziós távolság, illetve a
minderre rendelkezésre álló 0,8-1 másodpercnyi kontaktidő
együttesen határozzák meg a tüdő diffúziós kapacitását (normál
értéke egészséges tüdőnél 20-50 ml O2/Hgmm/perc). A diffúzió
végeredményeként az oxigén hemoglobinhoz kötődik, mely kémiai
kötés időigényes ugyan, de az egész folyamat nagy élettani
tartalékokkal rendelkezik, csak a jelentősen rövidült kontaktidő
(maximális fizikai terhelésnél a vérátáramlás 5-6-szorosára való
növekedése) jelent limitáló tényezőt.
Az oxigén szövetekben történő leadása során a diffúzió hasonló
fizikai törvényszerűségek mentén szabályozott, a legfontosabb
különbség, hogy itt a vörösvértestek és a mitokondriumok közötti
diffúziós távolság jóval nagyobb.
Szén-dioxid esetében a folyamat fordított. Bár a diffúziós
nyomáskülönbség jóval kisebb, a tüdő diffúziós kapacitás kb. 20szor nagyobb, mint az oxigén esetében.
I./3.2.5.3. Az O2 és a CO2 szállítása
A vér oxigéntartalmának jelentős része a hemoglobinhoz (Hb)
kötött formában van jelen, fizikailag oldott állapotban csak
elenyésző része található. Az oxigén a vérben gyengén oldódik
(oldódási együtthatója 0,031 ml O2/1000 ml vér/Hgmm), míg a Hb
jelentős oxigénkötő kapacitása (1,34 ml O2/g Hb) a vér
oxigénszállító képességének 65-szörös növekedését eredményezi.
Minden egyes Hb-molekula reverzibilis formában 4 molekula O2
kötésére illetve leadására képes. A Hb oxigéntelítettségének (vagyis
a vér oxigénszaturációjának, SpO2) az értéke elsősorban a vér
oxigéntenziója által meghatározott. A jól ismert szigmoid (S) alakú

Hb-O2-disszociációs görbe felső része lapos, így ezen a szakaszon
még egy jelentős PaO2 változás sem okoz nagy eltérést az SaO2-ben:
míg a normál PaO2 = 100 Hgmm melletti SaO2 = 97% (a vénás
keveredés miatt nem 100%), addig a 90%-os SaO2 -höz már kb. 60
Hgmm-es PaO2 tartozik. Az SaO2-t azonban egyéb tényezők is
befolyásolják: a pH csökkenése, a pCO2 növekedése, 2,3-DPG szint
emelkedése, vagy a testhőmérséklet növekedése a Hb O2-affinitását
csökkentik (vagyis a Hb-O2-disszociációs görbe jobbra tolódik),
miáltal a Hb a szövetekben könnyebben adja le az O2-t. Ellentétes
hatások (alkalózis, hipokapnia, alacsony testhőmérséklet, vagy
karboxi-hemoglobin megjelenése) a görbét balra tolják, ami a
szöveti oxigenizációt kedvezőtlenül befolyásolja. A görbe helyzetét
(eltoltságát) a p50 értékkel jellemezhetjük (az az oxigéntenzió, ahol
az SaO2 50%, normál értéke: 26-27 Hgmm).
Az artériás vér oxigéntartalma (CaO2) tehát a fizikailag oldott és a
Hb-hoz kötött O2 összege: CaO2 = (SaO2 x Hb x 1,34) + (PaO2 x
0,031) ≈ 200 ml O2 / 1000 ml vér. Ezt a gázmennyiséget a keringő
perctérfogat (CO) juttatja el a szövetekhez, vagyis az artériás vér
által percenként szállított oxigén (DO2) = CO x CaO2 ≈ 1000 ml O2
/ perc.
Ebből a szállított mennyiségből a szövetek felé történő
oxigénleadás (vagyis a szervezet oxigénfogyasztása, VO2, normál
értéke: 250 ml/perc) további diffúzió révén valósul meg. Az artériás
vér oxigéntenziója a kapillárisokban fokozatosan lecsökkenve
kiegyenlítődik a szövetek oxigéntenziójával (40 Hgmm), majd a
vénás rendszerben ez az érték már lényegében nem változik, a jobb
szívfélbe visszajutó vér szaturációja (SvO2) normál körülmények
között tehát 75%-os. A szövetekből az oxigén szintén diffúzió útján
jut el a végső felhasználási helyére, a mitokondriumokba, ahol a
sejt szintű oxigéntenzió mindössze 3-5 Hgmm körüli.
A szervezet által egy adott pillanatban a vérben illetve a tüdőkben
„tárolt” és hozzáférhető oxigén kevesebb, mint 1000 ml. Ez teljes
apnoe esetén nyugalmi anyagcsere mellett tehát kevesebb, mint 4
percre biztosítja az oxigénellátást, mielőtt súlyos fokú hipoxia
lépne fel. Megfelelő ideig történő 100% oxigén belélegeztetésével
végzett preoxigenizáció hatására ez a raktár és így a hipoxia
kezdetének ideje is megnégyszerezhető. A keringés leállása esetén
azonban az FRC, mint O2-raktár nem lesz hozzáférhető, a Hb gyors
deszaturálódását (mivel a központi idegrendszer oxigénraktárral
nem rendelkezik) kb.
10 másodpercen belül eszméletvesztés
követi.
A szén-dioxid szállítása a szövetek felől a tüdőbe három féle
mechanizmussal megy végbe. Bár a CO2 az oxigénnél hússzor
jobban oldódik fizikailag a vérben, az így szállított mennyiség a
szállításnak csak kb. az 5%-át teszi ki. A transzportált mennyiség
kétharmada a vérben bikarbonát-ion formájában (HCO3-) található,
miután a vörösvértestben a CO2-ből és H2O-ból H2CO3 képződik,
majd ebből az ugyanitt található karbo-anhidráz enzim H+-t és
HCO3--at hasít, utóbbi pedig a plazmába diffundál. A CO2 szállítás
30%-a a Haldane-effektuson keresztül valósul meg: elsősorban a
redukált (kisebb részben az oxidált) Hb megköti a szén-dioxidot,

ami így karbamino formában jut el a tüdőbe.

Felhasznált forrás, illetve ajánlott irodalom:
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Pénzes I., Lencz L.: Az aneszteziológia és intenzív terápia
tankönyve, Alliter, 2003.
Pénzes I. (szerk.): Aneszteziológia és Intenzív terápia,
Medicina, 1997.
Pénzes I., Lorx A. (szerk.): A lélegeztetés elmélete és
gyakorlata. Medicina, 2004.
Bogár L. (szerk.): Aneszteziológia és intenzív terápia,
Medicina, 2009.
Molnár Zs. (szerk.): Aneszteziológia és intenzív terápia,
Medicina, 2011.
Aitkenhead et al.: Textbook of Anaesthesia, Churchill
Livingstone, 2001.






I./3.3. Keringés - anatómiai, élettani, kórélettani
alapok
Cél



A tananyag célja az alapvető anatómiai és élettani fogalmak,
összefüggések áttekintése a későbbi klinikai fejezetek könnyebb
elsajátítása érdekében.
A homeostasis fenntartásához elengedhetetlen a sejtek
oxigénnel és tápanyagokkal való ellátása, valamint a keletkezett
anyagcseretermékek elszállítása. Mindezekről a keringési
rendszer gondoskodik.
A vérkeringés zárt rendszert alkot, az áramlás fenntartása a szív
feladata. A szívből a nagyvérkörbe kiáramló vér az artériás
rendszer útján jut el a szövetekhez, ahol a legkisebb artériák
kapillárisokra oszlanak. A kapillárisok falán keresztül megy
végbe a vér és a szövetek sejtközötti állománya, illetve sejtjei
között az anyagok kicserélődése. A kapillárisok vénákba
szedődnek össze, amelyek egyre nagyobb törzseket alkotva a
szívhez szállítják vissza a vért. A keringő vértérfogat nagyobb
része nyugalomban a vénás rendszerben helyezkedik el, amely
így kapacitív funkciót is ellát, a keringő térfogat bármely irányú
változását ezek a kapacitáserek korrigálják. A fenti,
nagyvérkörre jellemző funkciókat egészíti ki az előbbiekkel
sorba rendezett, oxigenizációt, valamint a termelt szén-dioxid
leadását szolgáló kisvérkör. (1.táblázat)


I./3.3.1. A szív

I./3.3.1.1. A szívműködés alapjai


A szív egy ciklikusan működő pumpa, teljesítménye leírható a
perctérfogattal (CO - cardiac output), vagyis az időegység alatt
az érrendszeren átáramló vérmennyiséggel.
CO = SV x f
ahol CO a perctérfogat, SV a verőtérfogat (stroke volume, az
egy szívkontrakció során kilökött vérmennyiség), f a
szívfrekvencia.
A szívciklus két szakaszra (systole és diastole) osztható.
Az alábbi leírás során az egyszerűség kedvéért a bal szívfél
működését tekintjük át, természetesen a jobb szívfélben is ezzel
párhuzamos, analóg folyamatok játszódnak le.
A systole során a myocardium depolarizálódik, majd létrejön a
kamrai kontrakció, záródik a mitrális billentyű, emelkedik a
kamra nyomása (isovolumetriás kontrakció), majd a
nyomásemelkedés hatására kinyílik az aortabillentyű, és a
kamrákban lévő vér egy része (ezt a volument nevezzük
verőtérfogatnak) az aortába kerül (ejekció). A kamrai
kontrakció végeztével az aortabillentyű záródik, a kamrafal
feszülése csökken, (izovolumetriás relaxácó) majd a kamra

kitágul, a kinyíló mitralis billentyűn keresztül beáramlik a vér.
A diastole végén a kamra telődését a pitvari kontrakció is segíti,
ez a mechanizmus nagyjából a kamratelődés 20-30 %-áért
felelős, részesedése az életkor előrehaladtával nő. Nyugalomban
a szívciklus 2/3 része esik a diastoléra, 1/3-a a systoléra. A
szívfrekvencia emelkedésekor a diastole a systolénél nagyobb
mértékben rövidül.
A systolés működés meghatározó tényezői:

Frank-Starling mechanizmus

● kontraktilitás
● preload
● afterload
Kontraktilitás: a szívizom terheléstől (preload és afterload)
független összehúzódási képessége. Kísérleti körülmények
között meghatározható, a kamrai volumen-nyomás hurkok
végsystolés pontjait összekötő egyenes meredekségével. A
klinikai gyakorlatban többféle megközelítése létezik: a
verőtérfogat,
(SV)
az
ejekciós
frakció
(EF)
(verőtérfogat/végdiasztolés térfogat), illetve a kontrakció alatti
maximális nyomásemelkedési sebességgel (∆P/∆t). E
paraméterek akár noninvazív módon, echokardiográfiával is
mérhetőek, azonban értékük függ az aktuális preloadtól és
afterloadtól.

Megjegyzés
Pitvarfibrilláció részben a tachycardia
miatt lerövidült diastole, részben a kiesett
pitvari systole által csökkenti a
perctérfogatot.

Preload: a Frank és Starling vizsgálatai szerint a szívizom által
generált isovolumetriás erő egy adott kontraktilitási állapotban a
rostok végdiastolés feszítettségétől függ. Minél nagyobb a
végdiastolés feszítettség, annál erősebb lesz a kontrakció, annál
nagyobb mennyiségű vért lök ki a kamra a systole során. A
Frank-Starling-görbe
(1.ábra)
azonban
magasabb
nyomástartományokban ellaposodik, vagyis a preload további
emelése már nem fokozza verőtérfogatot - ezt lájuk
szívelégtelenségben. Egészséges szív a görbe meredek, felszálló
tartományában üzemel. A preload közvetlenül nem mérhető,
jellemezhető a kamrai végdiastolés nyomással, illetve
volumennel. Swan-Ganz katéterrel mérhető a pulmonális
artériás okklúziós nyomás, mely a bal szívfél preloadjára utal,
ugyanez a jobb szívfél esetén jellemezhető a centrális vénás
nyomással (CVP). A másik megközelítés volumen-alapú,
PiCCO segítségével, termodilúciós eljárással végdiastolés
térfogatok mérhetőek.
Afterload: a kamrafunkció harmadik meghatározója az az
ellenállás, amellyel szemben a kamra vért pumpál ki az ejekció
során. Lényegében megfelel az ejekció során fellépő kamrafalfeszülésnek, és leírható a Laplace törvénnyel:
×   
ahol P a kamrában uralkodó nyomás, r a kamra sugara, d pedig
a falvastagság
A fenti összefüggések
a szívműködés visszacsatolásos
szabályozását végzik. Ha megemelkedik az a nyomás az
aortában (szisztémás vérnyomásemelkedés), az csökkenti a
kipumpált vérmennyiséget, így megnövekszik a kamra

végsystolés és ezáltal végdiastolés térfogata, vagyis nő a
preload, ez a következő ciklusban erősebb kontrakciót hoz létre,
és a verőtérfogat visszaáll az eredeti értékre.
A diastole során az összehúzódott myocardium elernyed - ez
aktív, energiaigényes folyamat. A systole végeztével bezáródik
az aortabillentyű, kamrában uralkodó nyomás csökken,
kezdetben térfogatváltozás nélkül (isovolumetriás relaxáció),
majd nyílik a mitralis billentyű, megkezdődik a beáramlás. A
diastole során a kamrai nyomás gyorsan esik, amely szívó hatást
hoz létre, ennek hatására áramlik be a vér kamrába. A késői
fázisban az izomzat ellazult, a kamra compliance nagy, további
töltés könnyen végbemegy. Az ekkor zajló pitvari kontrakció
hozza létra a teljes kamratelődés 20-30%-át, rendszerint
kevesebb, mint 5 Hgmm-es nyomásemelkedés árán.
Egészséges emberben a megnövekedett perctérfogat-igény (pl
fizikai terhelés) során nő verőtérfogat, a szívfrekvencia, csökken
a perifériás érellenállás. Mivel a diastole a systolénél
jelentősebben rövidül, csökken a kamratelődésre rendelkezésre
álló idő, de az aktív relaxáció felerősödésével a pitvar-kamrai
nyomásgrádiens is nő, lehetővé téve a fokozott kamratelődést.
Szívelégtelenség érintheti izoláltan a systolés vagy diastolés
funkciót, de a kettő felléphet kombináltan is.

Megjegyzés
Rendszeres fizikai aktivitással a
kollateralishálózat némileg növekszik,
részben ez magyarázza az infarktus
alacsonyabb gyakoriságát a sportolók,
fizikai munkát végzők körében.

Systolés dysfunctióban a Frank-Starling görbe jobbra tolódik és
ellapul (2.ábra), kezdetben megnövekedett töltőnyomásokkal
érhető el adott verőtérfogat, majd később a szív maximális
teljesítménye is csökken. A csökkenő perctérfogat fokozza a
szimpatikus tónust, emelkedik a keringő katekolaminok szintje,
amelyek átmenetileg javítani képesek a kontraktilitást. A
szimpatikotónia azonban szívfrekvencianövekedéssel is jár,
amely a diastole rövidítésével hátrányosan érintheti a
kamratelődést, valamint a coronariakeringés is zavart szenved.
A perctérfogat-csökkenés só- és vízvisszatartáshoz is vezet, a
megnövekedett keringő térfogat nagyobb végdiastolés nyomást,
magasabb
preloadot
eredményez.
További
adaptív
mechanizmust jelent a balkamra-hypertrophia, mivel így
csökken a kamrafal feszülése, ezáltal az afterload. Azonban a
myocardium tömegnövekedésével nem tart lépést a
kapillárishálózat növekedése, a hypertrophizált szívizom
vérellátása romlik, circulus vitiosus alakul ki.
Diastolés elégtelenség izolált eseteiben a kamrai végsystolés
térfogat és a verőtérfogat megtartott, azonban a kamra
relaxációja szenved zavart, compliance-e csökkent, magasabb
töltőnyomások szükségesek adott végdiastolés térfogat és ezzel
adott preload eléréséhez. Mivel diastoléban a pulmonalis vénák,
a bal pitvar és a bal kamra közös „üreget” képez, a
nyomásemelkedés áttevődik a pulmonalis microcirculatiora,
pangást okozva. 


I./3.3.1.2. A szív vérellátása


A szívizomzat artériás vérellátását a koszorúserek útján kapja,
melyek az aorta felszálló szakaszának kezdetéből erednek. Az a.

coronaria sinistra (LCA = left coronary artery), két főágra
oszlik: ramus anterior descendens (RAD; LAD = left anterior
descending), és ramus circumflexus (CX), ellátási területükhöz
tartozik a bal kamra izomzata, a jobb kamra interventricularis
septummal szomszédos területe, a kamrai sövény elülső része,
valamint a bal pitvar. Az a. coronaria dextra (RCA = right
coronary artery) ellátási területe: a jobb kamra nagyobb része,
az interventricularis septum hátsó területe, a jobb pitvar,
valamint ágakat ad a sinuscsomóhoz és az AV-csomóhoz. A
nagy értörzsek lefutása, ellátási területe
jelentős egyéni
variációkat mutat, a két koszorúsér valamelyike domináns lehet,
de kiegyenlített szerepet is játszhatnak a vérellátásban. A
Shockban a keringés centralizációja a
koszorúserek és másodlagos ágaik subepicardialisan futnak, a
legfontosabb szervek
(agy, szív) perfúzióját igyekszik fenntartani. harmadlagos ágak hatolnak be a szívizomzatba. Az egyes
artériák ellátási területei között kevés anastomosist találunk, így
az artériák elzáródása az ellátott myocardium elhalásához vezet
(myocardiális infarktus).
A szívizom kapillárishálózata igen bőséges, azonban
kamrahypertrophia esetén az arány romlik, vagyis a kapillárisok
számának növekedése nem tart lépést a kamraizomzat
megvastagodásával, és ez vérellátási zavarokhoz vezethet.
A szív vénás vérének nagy része a sinus coronariusban szedődik
össze, és a jobb pitvarba kerül, azonban a pitvarfalból
közvetlenül a pitvarok üregébe nyíló kicsiny vénák közül a bal
pitvariak vénás vért szállítanak a már oxigenizált vérhez, ez
fiziológiás jobb-bal shuntöt jelent. Mennyisége a perctérfogat
egészéhez mérve elhanyagolható.
A coronariakeringésben a legnagyobb az oxigénextrakció,
nyugalomban a sinus coronarius
vénás vérének
oxigénszaturációja 25%, míg a szervezet egyéb területein ez az
érték 75% körüli. Fizikai aktivitás esetén az oxigénkínálat
növelésének egyetlen módja a coronariaáramlás fokozása.
A coronariakeringés nyugalomban 180-240 ml/min, ez terhelés
esetén 900-1200 ml/min-re emelkedhet. Ez a coronariák jelentős
tágulatával valósul meg. Szabályozásban szerepe van
metabolikus tényezőknek: a megnövekedett munka miatt
csökkent szöveti PO2, illetve emelkedő PCO2 vasodilatator
hatású, akárcsak az anyagcserefolyamatokban felszabaduló
adenozin. Ezen kívül jelentős mediátor a nitrogén-monoxid
(NO). Adrenerg hatások α1 és ß2 receptorokon keresztül
érvényesülnek, kísérletes körülmények között a ß-receptorok
vasodilatator izgalma képes az α-receptorok által mediált
vasoconstrictiót ellensúlyozni.
A coronariakeringést a szívciklus során az éren belüli, illetve az
összehúzódó szívizomzat által kívülről kifejtett nyomás
egymáshoz való viszonya határozza meg. Ez különbözőképpen
alakul a két szívfél igencsak eltérő nyomásviszonyai között. A
bal kamra nyomása systoléban 120 Hgmm körül van, ilyenkor a
koszorúserekben teljesen megszűnik, illetve megfordul (az aorta
felé) az áramlás, teljes intenzitású keringés csak diastoléban
van. Ettől eltérőek a jobb kamra perfúziós viszonyai: a systolés
csúcsnyomás a kamrában 24 Hgmm körüli, ez nem okoz a bal

szívfélben látottakhoz hasonló külső kompressziót a
koszorúsereken. Mivel systoléban az artériás nyomás magasabb,
a jobb kamra perfúziója ilyenkor nagyobb is lehet, mint
diastoléban.
Befolyásolja a coronariakeringést a szívfrekvencia emelkedése
is. A fentiek értelmében a szív tömegének jelentősebb részét
képviselő bal kamra keringése diastoléban történik, tachycardia
esetén a szívciklus rövidülése viszont a diastolét érinti
elsősorban, így kevesebb idő áll rendelkezésre a vérellátásra.
Ép coronariák mellett, fiziológiás frekvenciatartományban ez
nem jelent problémát, azonban érszűkület esetén, vagy kóros
szívritmus okozta extrém frekvenciáknál komoly vérellátási
zavarok jöhetnek létre.
Vitális szerv lévén a szív vérellátását is autoreguláció védi,
vagyis egy viszonylag széles vérnyomástartományban a
perfúzió állandó. Ha a vérnyomás az autoregulációs küszöb alá
süllyed, a véráramlás is jelentősen csökken, ischaemia alakul ki.
Ischaemia alakulhat ki coronariastenosis esetén is, 50% feletti
átmérőcsökkenés szignifikáns szűkületet jelent, mivel a ilyenkor
coronariarezerv
(terhelésre
létrejövő
áramlásfokozódás
képessége) általában már csökkent. Lényegesen nagyobb
szűkület esetén is megtartott maradhat azonban a nyugalmi
perfúzió 


I./3.3.2. Az érrendszer működése


I./3.3.2.1. Az érrendszer működésének alapjai


A keringési rendszer működése matematikailag leírható az
áramkörök analógiájával, az Ohm-törvény alapján. Az
áramkörök megfelelő fogalmai: feszültség (U), áramerősség (I),
elektromos ellenállás (R).


A keringésben az áramlás hajtóereje a vérkörök végpontjai
közötti nyomáskülönbség (perfúziós nyomás, ∆P), a létrejövő
áramlás (Q, térfogat/idő) ezenkívül a rendszer hidraulikus
ellenállásától (R) függ.
   

Az ellenállás a Hagen-Poiseuille-törvény szerint egyenesen
arányos a folyadék viszkozitásával (η), a csőrendszer hosszával
(l), és fordítottan a cső sugarának negyedik hatványával (r):
   

  

A fenti törvény csak közelítésként használható, mivel szigorúan
véve merev falú csövekben történő, nem pulzáló áramlásra
vonatkozik, azonban a vérkeringésben szerepet játszó tényezők
szemléltetésére alkalmas.


I./3.3.2.2. Az artériás rendszer


A szívből kilépő vér az aortába kerül, egy része azonnal

továbbáramlik a periféria felé, kb 2/3 része azonban a diastole
kezdetéig az aortában marad, az aorta rugalmas kitágulását
okozza („szélkazán-funkció”). A diastole során ez a
vérmennyiség is továbbáramlik a perifériás erek irányába. Így
diastoléban a vérnyomás és az áramlás egyenletesebb. A bal
kamra nyomása 8 és 120 Hgmm között változik, azonban a
nagyerekben 80 és 120 Hgmm közötti értékeket mérhetünk. A
systolés és diastolés vérnyomás különbségét pulzusnyomásnak
nevezzük. Az artériás középnyomás az artériás nyomás időbeli
átlaga. Nyugalomban a diastole kb. kétszer annyi ideig tart mint
a systole, a középnyomás (MAP, mean arterial pressure) így a
diastolés nyomáshoz esik közelebb.
                 

A következő kisebb artériák kevésbé rugalmasak, falukban az
izomelemek vannak többségben, funkciójuk a keringő vér
elosztása a szövetek között. A további oszlásokkal létrejövő kis
artériák és arteriolák képviselik a keringés ellenállásának
legnagyobb részét. Mivel a Hagen-Poiseuille-törvény szerint az
érkeresztmetszet kisfokú változása is
jelentős ellenállás
változással jár, így az érfalak izomzatának összehúzódásával
illetve elernyedésével a perifériás ellenállás hatékonyan
szabályozható. A rezisztenciaerek tónusa összességében
meghatározza a nagyvérkör artériás nyomását, másrészt lokális
változása szabályozza az egyes érterületek perfúzióját. A
rezisztenciaerekig tart az aortával kezdődő magasnyomású
érszakasz, a kis artériákra jellemző kb 90 Hgmm-es
középnyomás a kapillárisok kezdetén kb 30 Hgmm-re csökken,
és a pulzatilis áramlás nagyjából folyamatossá válik.


I./3.3.2.3. Mikrocirkuláció


Az arteriolák és venulák közé eső szakasza az érrendszernek
(terminális arteriolák, metarteriolák, kapillárisok, posztkapiláris
venulák) a mikrocirkuláció, melynek elsődleges feladata az
érpálya és szövetközti tér anyagforgalmának lebonyolítása. Az
anyagok kicserélődése a kapillárisokban és a posztkapilláris
venulákban történik. A metarteriolák falában az izomsejtek már
nem alkotnak összefüggő réteget, a kapillárisokban pedig kezdeti szakaszukat leszámítva - egyáltalán nincsenek
izomelemek. A kapillárisok kiágazásánál az izomsejtek
Megjegyzés
gyűrűszerűen helyezkednek el, és kontrakciójuk a lument el is
zárhatja. Nyugalomban a kapillárisoknak csak egy részében van
Gépi lélegeztetett betegeknél jelentős lehet áramlás.
a pozitív intrathoracalis nyomás
preloadcsökkentő hatása, ez előnyösen
A kapillárisok falát egyetlen endothelsejt-réteg alkotja, melyhez
használható ki heveny szívelégtelenségben, kívülről basalmembrán csatlakozik. A sejtek membránján
illetve súlyos perctérfogateséshez vezethet keresztül a lipidoldékony anyagok - így az O2 és a CO2 is hypovolaemia esetén
szabadon mozognak, a víz, illetve a kisméretű vízoldékony
molekulák átjutása specifikus karrierekkel, vagy a sejtek
kapcsolódásánál lévő junkcionális réseken keresztül lehetséges.
A plazmafehérjékre a kapillárisok fala egyes kivételes régiókat
leszámítva nem átjárható. Az endothelsejtek kapcsolódása
szövettípustól függően lehet folyamatos, ennek speciális esete
az agyban és a retinában fordul elő, ahol a junkciók

permeabilitása minimális, és a fontos tápanyagok is csak
transzporterekkel juthatnak át. Másutt (szív, vázizmok, bőr)
junkciók a vizet és kisméretű oldott anyagokat átengednek. Az
emésztőtraktus, valamint egyes mirigyek endotheljén nyílások,
„ablakok” vannak (fenestrált
endothelium), amelyek
korlátozottan átjárhatóak plazmafehérjék számára is. A májban,
csontvelőben, lépben, mellékvesében az endothelsejtek nem
érintkeznek egymással, a plazmafehérjék itt szabadon
mozoghatnak.
A kapillárisok és az interstícium közötti folyadékmozgásokat
Starling-erők határozzák meg: a hidrosztatikai nyomás a
kapilláris lumenében meghaladja az interstícium hidrosztatikai
nyomását, ezáltal folyadék lépne ki az érből, ez ellen hat a
plazma magasabb fehérjekoncentrációjából adódó onkotikus
nyomáskülönbség. A fenti tényezők értéke térben és időben
dinamikusan változik, egy adott kapilláris különböző szakaszain
is eltérő lehet, így a nettó folyadékmozgás az interstícium vagy
az intrvascularis tér felé is irányulhat. A szövetközti térből
vissza nem szívódott folyadékmennyiséget a nyirokérrendszer
szállítja el.
A Starling egyenlet:
Peff = Kf ([Pkap - Pint] - σ[Пplazma- Пint])
Peff
Pkap
Pint
Пplazma
Пint
Kf
σ

effektív filtrációs nyomás
intravascularis hidrosztatikai nyomás
interstíciális hidrosztatikai nyomás
a plazma oncoticus nyomása
interstícium onkotikus nyomása
filtrációs koefficiens
reflexiós koefficiens



A fenti, hagyományosan elfogadott koncepció az elmúlt évtized
vizsgálatai nyomán revízióra szorult. Kiderült ugyanis, hogy a
nyiroktermelés lényegesen kisebb, mint várható lett volna a
számítások alapján, ezenkívűl a reabszorpció sem a megjósolt
módon viselkedett. A Pkap csökkentése a kísérletes modellben
eredményezett ugyan folyadékvisszaszívást, de ez nagyon
hamar megszűnt. Mindezek alapján felmerült, hogy az
interstíciális térnek csak egy kis kompartmentje vesz részt a
folyadékmozgás meghatározásában. A kapilláris anatómiai falán
belül megfigyelhető egy proteoglikánokból és glikoproteinekből
álló réteg, a glycocalyx, ez és a hozzá kötött víz és
plazmafehérjék képezik azt a második gátat, amely az
endothelium mellett a permeabilitást meghatározza. Angol
nyelvű irodalomban endothelial surface layer (ESL) néven
említik. A folyadékmozgásokat befolyásoló onkotikus
nyomáskülönbségek pedig az ESL (ПESL), illetve a közvetlenül
az ESL alatti térrész (Пs) között alakulnak ki. (3.ábra)
Mindezek orvosi jelentősége nagy, mivel különböző ártalmak
hatására a glycocalix lebomlik, és jelentős extravasatio indul
meg. Legfontosabb kiváltó okok: direkt szöveti trauma,
ischaemia-reperfusio, gyulladás, pitvari natriureticus peptid

felszabadulása
akut
hypervolaemiában
folyadékpótlás hatására). 

(kontrollálatlan



I./3.3. 2.4. A vénás keringés


A kapillárisokat követő postkapilláris venulák még szintén
egyszerű endothelcsövek, funkciójuk a kapillárisokéval egyező.
Az egyre nagyobb visszerek fala fokozatosan egyre több
kötőszöveti elemet tartalmaz, majd simaizomréteg is
megjelenik. A vénák compliance-e nagy, ez teszi lehetővé, hogy
vért raktározzanak, illetve összehúzódásukkal a raktározott
mennyiséget a többi, sorba kapcsolt érszakaszba juttassák,
vagyis kapacitáserekként működjenek. A keringő volumen
változásait - bizonyos határok között - kompenzálni képesek.
A vénás áramlást billentyűk egyenirányítják, melyek a szív felé
irányuló áramlásnál nyitnak, ellenkező irányba zárnak.
Elsősorban a végtagok vénáiban találhatóak meg, és lehetővé
teszik, hogy a vázizomzat fázisos működése is segítse a
véráramlást. Tónusos izomműködésnél ez a hatás nem jelenik
meg. Hosszan tartó állás esetén romlik a visszaáramlás, az alsó
végtag visszereiben nagyobb mennyiségű vér gyűlhet össze, az
így csökkent preload collapsushoz is vezethet. A testüregek
nagyvénáiban nincsenek billentyűk, a fej és nyak visszereiben
ritkák.
A mellkasi nagyvénák áramlása változik a légzési ciklus során.
Belégzéskor a csökkenő intrathoracalis nyomás tágítja a vena
cavákat, a visszaáramlás megnövekszik, a jobb kamra preloadja
és verőtérfogata emelkedik. Kilégzésnél ellentétes folyamat
zajlik le, az intratorakális nyomás emelkedik, a visszaáramlás
csökken, a verőtérfogat is kisebb lesz. A bal szívfél változásai a
jobb szívfélével ellentétesen alakulnak, az így létrejövő
„verőtérfogat-asszimmetria”
egy
légzési
ciklus
alatt
kiegyenlítődik.


I./3.3.2.5. Az egyes szervek keringésének jellemzői


Tüdő - kisvérkör: a nagyvérkörrel sorosan kapcsolt
kisvérkörben történik az O2-felvétel és a CO2-leadás. A soros
kapcsolásból következik, hogy a kisvérkörön is keresztülhalad a
teljes perctérfogat. A tüdő keringése azonban kettős, a
tüdőszövet vérellátása a nagyvérkörből történik az
aa.bronchiales rendszerén keresztül. A bronchialis keringés
vénás elvezetése a pulmonalis vénákba ömlik, fiziológiás jobbbal shuntöt eredményezve. A bronchialis rendszer a tüdő
keringésének kb 1%-át jelenti.
A kisvérkör alacsony ellenállású, alacsony nyomású érterület, a
compliance magas, így fizikai terhelés esetén az áramlás
jelentős emelkedése is csak kis nyomásemelkedéssel jár. A
pulmonális keringés szabályzása: a vegetatív (paraszimpatikus
kolinerg és szimpatikus α1-noradrenerg) beidegzés mellett
elsősorban a helyi O2-tenzió hatása érvényesül (Euler–
Liljestrand-reflex), hypoxia szűkíti, magas O2-tenzió tágítja a
tüdő kis artériáit. E mechanizmus által a jól ventilált területek

perfúziója növekszik. A pontos sejtszintű és molekuláris
mechanizmus nem egyértelműen tisztázott, a nitrogén-monoxid
(NO) vazodilatátor szerepe valószínűleg jelentős. A NO jól
diffundáló gáz, amely gyorsan inaktiválódik, hatótávolsága
kicsi. Klinikai alkalmazása során inhalációs úton bejuttatva a jól
ventilált területeken okoz vazodilatációt, előnyösen befolyásolja
a gázcserét. A szisztémás keringésbe juttatott pulmonális
vazodilatátorok hatása ezzel szemben inkább kedvezőtlen,
rosszul átlégzett tüdőterületek perfúzióját fokozva a
shuntkeringést növelhetik.
Splanchnicus keringés: ide tartozik a gyomor-bél rendszer, a
máj, a pancreas és a lép. Nyugalomban, posztabszorptív
(tápanyagok felszívását követő) fázisban a splanchnicus
területen a perctérfogat 25%-a áramlik át. Ez abszorptív
fázisban jelentősen, akár a nyugalmi érték
50%-al is
növekedhet: a gyomor-bél traktusban jellemzően szegmentális
az áramlásfokozódás, a táplálékfelvételben éppen aktív
szakaszon növekszik a perfúzió.
A máj az anyagcsere központi szerve, 1,5 kg-os tömegével a
szervezet
nyugalmi
perctérfogatából,
illetve
O2felhasználásából kb 20%-al részesül. Vérellátása kettős: az a.
hepatica rendszerén keresztül érkezik
vérellátásának
egynegyede, kb 400 ml. Ez az érték aránylag állandó. A vena
portae keringése speciális, vére a gyomor, belek, pancreas és a
lép vénáiból származik, azokkal sorosan kapcsolt rendszert
alkot. Az abszorpció során funkcionális hyperaemia jelentkezik,
a perfúzió 1,5-szeresére is emelkedhet.
A keringés globális szabályzásában jelentős a splanchnicus
terület szerepe. Kapacitásereiben jelentős mennyiségű vér
tárolódik, amely fizikai terhelés, vagy vérvesztés esetén
mobilizálható. Súlyos vérvesztésre adott reakció a keringés
redisztribúciója, a splanchnikus perfúzió a nyugalmi érték
negyedére is csökkenhet. Ezáltal kielégíthető az éppen aktív
szövetek (vázizomzat, agy szív) perctérfogatigénye, a hasi
szervek a csökkent perfúzió mellett is képesek alapszinten
működni.
Vázizmok: fiatal felnőttekben az izomzat tömege a teljes
testtömeg 40-50%-a is lehet, nyugalmi véráramlás kb 1 l/min,
vagyis a perctérfogat egyötöde. Edzett emberben jelentős
izommunka során akár 20 l/perc-re is emelkedhet, ekkor az
izmok a perctérfogat 80%-át kapják. Ezt egyrészt a szív
teljesítményének
fokozódása,
másrészt
a
keringési
Gyulladás, sepsis esetén egy másik enzim, az redisztribúció által egyéb szervek (pl. splanchnicus terület)
csökkent perfúziója teszi lehetővé. Az izmok vérellátása
indukálható NO-szintetáz is hozzájárul a
igazodik az anyagcsere által támasztott aktuális igényekhez. A
NO termelődéséhez, mely ilyenkor
+
+
jelentősen fokozódik, tartós vazodilatációt szabályzásért anyagcseretermékek (laktát, K , H ) helyi
koncentrációja, illetve neurogén és humorális mechanizmusok
okozva.
felelősek. Aktivitás során a rezisztenciaerek viszonylag magas
nyugalmi
α1-noradrenerg tónusa csökken, vazodilatációt
eredményezve. Ehhez adódik a β2-receptorok mediálta további
értágulat, melyet a vér adrenalinszintjének emelkedése okoz.
Mechanikusan segíti a keringést a végtagizmok területén az

„izompumpa” - ld. a vénás keringésnél leírtakat.
Erős fizikai igénybevétel során a perctérfogat jelentős
növekedése szükséges. Fokozódik a szív teljesítménye, edzett,
igénybevételhez szokott emberben először pozítiv inotrop hatás
jelentkezik: A szívfrekvencia csak nagyobb erőkifejtésnél
fokozódik. Edzetlen emberben a pozitív inotrop hatás kisebb
mértékű, és megjelenésével párhuzamosan emelkedik a
szívfrekvencia is. A keringés redisztribúciója az izmok felé
tereli a vért, a splanchnicus terület perfúziója csökken. Az
izmok vazodilatációja az igénybevett izomcsoportok területén
jelentkezik. Az egész szervezet fokozott erőkifejtése esetén az
izmok vérkeringésének maximumát a perctérfogat felső határa
szabja meg - ez 20-25 l/perc -, bár az izomerek teljes
vazodilatációja ennél magasabb áramlást igényelne. Fokozódik
az oxigénextrakció is, részben az izmok csökkent
oxigéntenziója miatt. A működő izmokban emelkedik a
hőmérséklet, a PCO2, a H+-koncentráció, ezek mind jobbra
tolják a hemoglobin O2-leadási görbéjét.
Amennyiben az izmok energiaigénye meghaladja az oxidációs
folyamatok kapacitását, az energiatermelésben anaerob
mechanizmusok jelennek meg (foszfokreatin lebontása,
laktáttermelés). Az izommunka végeztével a szervezet újból
foszfokreatint szintetizál, illetve a tejsav a májban glukózzá
alakul vissza. E folyamatok oxigénfelhasználással járnak, a
szervezet „visszafizeti az oxigénadósságot”.
Bőr: vérellátása jelentősen meghaladja a sejtek energiaigényét
(kb 100ml/perc a teljes bőrfelületre számítva), a többletperfúzió
(bizonyos körülmények között akár 8 l/perc is lehet) a hőleadás
szolgálatában áll. Hidegben viszont a hővisszatartás érdekében
100 ml/perc alá is csökkenhet az áramlás.
A hőleadás a subcutisban elhelyezkedő vénás plexusokban
történik. Hőterhelés hatására a bőr rezisztenciareiben
vazodilatáció lép fel, a plexusok keringése fokozódik. Ez a
perctérfogat emelkedésével és redisztribúciójával jár, a
splanchnicus terület, valamint nyugalomban az izomzat
keringése csökken. Az artériás középnyomás nem változik.
Melegben végzett fizikai munka bonyolultabb helyzetet teremt,
mivel az izommunka is hőtermeléssel jár, valamint egyszerre
kell biztosítani az izmok fokozott áramlását, és a hőleadáshoz
szükséges bőrkeringést. Az előző szakaszban említett módon az
alkalmazkodásnak a perctérfogat lehetséges maximális értéke
(20-25 l/perc) szab határt.
Amennyiben a hőtermelés meghalad egy bizonyos értéket, vagy
a külső hőmérséklet megközelíti a testhőmérsékletet, az előbbi
mechanizmus nem képes a szükséges hőleadást biztosítani. Hő
eltávolításának további fokozása verejtéktermeléssel, és ennek
elpárologtatásával
lehetséges.
A
verejtékmirigyek
hipozmotikus szekrétumot állítanak elő, tehát a szervezet
elsősorban vizet veszít, de jelentős verejtékezésnél az
elektrolitürítés is növekszik, a verejték izozmotikushoz közelítő
összetételű lesz. A mirigyek kolinerg beidegzéssel
rendelkeznek, atropin megakadályozza a verejtékelválasztást -

atropinmérgezés ezért vezet hipertermiához.

Irodalom

Agyi vérkeringés: az agy obligát aerob szerv, igen nagy fajlagos
véráramlással. A testtömeg 2 %-át kitevő, mintegy 1400 g-os
agyon a nyugalmi perctérfogat 15%-a áramlik keresztül. A
szervezet nyugalmi O2-felhasználásának 25 %-a esik az agyra.
Az agy vérellátásának biztosítása elsődleges szempont, ezért az
agy nem vesz részt az általános keringési presszor- és
depresszorválaszban. A perfúzió állandó értéken tartásáról
autoreguláció gondoskodik, az artériás középnyomás (MAP)
széles tartományában (60-160 Hgmm) állandó a véráramlás.
Az artériás CO2-tenzió (PaCO2) számottevő hatással van az agyi
rezisztenciaerek tónusára, hypocapnia vazokonstrikciót,
hypercapnia vazodilatációt okoz. A zárt koponyaüregben a
hypocapnia által okozott vazokonstrikció csökkentheti a
nyomást, de egyúttal ischaemiás károsodást okozhat, különösen
sérült agyban, így terápiás lehetőségként csak fenyegető
beékelődésben, a lehető legrövidebb ideig jön szóba.
Az autoreguláció hatékonyságát is befolyásolja a PaCO2,
hypercapnia beszűkíti az autoregulációs tartományt,
míg
hypocapnia kiszélesíti.
Az artériás O2-tenzió (PaO2) kisebb mértékben hat az agyi
perfúzióra, fiziológiás jelentősége lényegesen kisebb mint a
PaCO2-é. Jelentős hypoxia (PaO2<50 Hgmm) már számottevő
agyi vazodilatációt okoz.
A vérátáramlás regionális eloszlása az agyi aktivitást követi, az
aktív területeken funkcionális hyperaemia jelentkezik.
Létrejöttében szerepet játszanak a neuronokból felszabaduló
anyagcseretermékek - H+, K+, adenozin - valamint a nitrogénmonoxid.
Az agyi mikrocirkuláció számos vonásában eltér az egyéb
szövetekétől. A kapillárisendothel folyamatos réteget alkot, az
endothelsejtek közötti kapcsolat szorosan zár (vér-agy gát),
szabadon csak a gázok, illetve a kisméretű lipidoldékony
anyagok jutnak át. Az ionok, tápanyagok specifikus
transzporterek, illetve csatornák útján kerülnek az
interstíciumba. A víz paracellulárisan követi az aktívan
transzportált Na+-ionokat. Az
agy extracelluláris K+koncentrációja alacsonyabb a plazmáénál, erről egyrészt az
endothelsejtek Na+-K+-pumpája, másrészt a gliasejtek
gondoskodnak. Ez utóbbi kiemelt jelentőségű, mivel az
idegsejtek depolarizációja során K+ jut az extracelluláris térbe.
A cerebrospinalis folyadék (CSF, „liquor”) a plexus
choroideusok aktív szekréciós terméke, az erek endothelrétege
itt áteresztőbb, de a plexust borító ependymasejtek között
szorosan zárt sejtkapcsoló struktúrákat találunk („vér-liquor
gát”).
A vér-agy gát hiányzik a circumventricularis szervek területén,
itt a vér összetételét érzékelő kemoreceptorok és szekretoros
neuronok helyezkednek el. 


I./3.3.3. A keringés szabályzása


Komplex rendszert alkot, melyben az érfal reakciói, lokális
mediátorok, szisztémásan ható hormonok, illetve idegrendszeri
struktúrák vesznek részt. 


I./3.3.3.1. Lokális tényezők


Az erek nyugalmi tónusa: a rezisztenciaerek simaizomzata
nyugalomban részlegesen kontrahált állapotban van. Ennek
mértéke az egyes szervekben különböző. Ha az ér lumenében nő
a nyomás, az megfeszíti az izomsejteket, amik kontrakcióval
reagálnak (Bayliss-effektus). Ez a mechanizmus lehet főként
felelős az áramlási autoregulációért.
Aktív szövetekben a perfúzió növekszik, követve a sejtek
metabolikus igényeit (munkahiperémia vagy funkcionális
hiperémia).
Ennek
kiváltásában
felszabaduló
anyagcseretermékeknek (K+,H+, adenozin , CO2) van szerepe.
Az ereket bélelő endothelsejtek értágító és érszűkítő hatású
anyagokat egyaránt termelnek. A legnagyobb jelentőségű
vazodilatátor a nitrogén-monoxid (NO). Jól diffundáló, gyorsan
bomló szabadgyök, hatását lokálisan fejti ki. Folyamatosan
termelődik az endothelben a konstitutív NO-szintetáz által,
szintézisét fokozzák: a véráramlás sebességének emelkedése,
acetilkolin,
bradikinin.
A
nitroglicerin
hatóanyagú
gyógyszerekből is NO szabadul fel, ezáltal fejtik ki hatásukat.
A NO mellett az endothel prosztaciklint is termel, mely értágító
hatású; a legfontosabb endothel eredetű vazokonstriktorok az
endothelinek, melyek peptid szerkezetű mediátorok.


I./3.3.3.2. Humorális szabályozás


Az idegi impulzusok gyors, körülírt válaszokat közvetítenek, az
egész szervezetet érintő, akár hosszabb időtartamú
szabályozásban hormonok vesznek részt. A mellékvesevelő
emberben döntően adrenalint (75%), kisebb részben
noradrenalint (25%) termel. Az adrenalin affinitása az erek β2receptoraihoz nagyobb, ezáltal vazodilatációt közvetít, pl a
vázizomzatban. Az egyéb érterüleken idegi hatások
kompenzatorikusan vazokonstrikciót váltanak ki, így az artériás
középnyomás változatlan maradhat. Nagyobb koncentrációban
az adrenalin hat az α1-receptorokra is, így ilyenkor már a
vérnyomás is emelkedik. Az előbbi hemodinamikai
változásokhoz járul a szív β1-receptorain keresztül érvényesülő
pozitív inotrop és kronotrop hatása.
Az angiotenzin II egy oktapeptid, mely vazokonstriktor hatású,
bár fiziológiásan főleg a víz- és elektrolitforgalom
szabályozásában vesz részt. A keringő volumen csökkenésekor
(vérzés, folyadékvesztés) növeli a vascularis rezisztenciát. Az
angiotenzin II a plazma angitenzinogénjéből keletkezik, a
vesében szintetizálódó renin angiotenzin I-et hasít le, további 2
aminosav eltávolításával angiotenzin II keletkezik. Ez utóbbi
reakciót az endothelfelszín elhelyezkedő angiotenzin-konvertáló

enzim (ACE) katalizálja. Magasvérnyomás-betegség kezelésére
használhatóak az ACE-inhibitorok, illetve az angiotenzinreceptor antagonistái.
A vazopresszin (antidiuretikus hormon, ADH) szerepe szintén
elsősorban a folyadékforgalom szabályozásában jelentős,
vazokonstrikciót csak magas vérszint esetén vált ki.
Valószínűleg részt vesz a vérvesztést követő kompenzációban.

I./3.3.3.3. Perifériás idegrendszer


A szimpatikus postganglionaris idegrostok noradrenergek,
vazokonstriktor hatásukat α1-adrenoreceptoron keresztül fejtik
ki. A rostok az adventitia felől közelítik meg a véredényeket, a
receptorok a külsö simaizomsejteken találhatóak, így a keringő
katekolaminok fiziológiás körülmények között kevésbé hatnak
rájuk. A gyomor-bél rendszerben a noradrenalin mellett ATPkotranszmitter is felelős a vazokonstriktor impulzusok
átviteléért.
Vazodilatátor idegek több szervben megtalálhatóak, számos
transzmitter szerepel az ingerületátvitelben: acetilkolin (ACh),
vazoaktív intestinalis peptid (VIP). Hatásukat NO-n keresztül
fejtik ki. Az agyban nitroxiderg neuronok révén az NO
közvetlen szerepet is játszik.


I./3.3.3.4. Receptorok, reflexek


Keringési rendszer állapotáról receptorok szolgáltatnak
információt. A carotisok oszlásánál, illetve az aortaívben
helyezkednek el a magasnyomású baroreceptorok. Ingerük az
artériák falának feszülése, ennek fokozódásával az általuk
termelt akciós potenciál
frekvenciája emelkedik. A
magasnyomású receptorokból származó információ az
agytörzsben kapcsolódik át, egyrészt a vagustónus fokozásával
a szívben negatív kronotrop és dromotrop hatás érvényesül,
másrészt a nyúltvelő vazomotorközpontján keresztül az erek
szimpatikus tónusát, ezáltal a vaszkuláris rezisztenciát is
csökkentik. A magasnyomású receptorok feladata a keringés
rövid távú, „gyors reagálású” szabályozása. Hypertoniás
betegben a receptorok működési tartománya átállítódik, a
magasabb vérnyomásértékek felé tolódik el.
Az alacsony nyomású receptorok a vena cavák, a vena
pulmonalisok, és az arteria pulmonalisok falában helyezkednek
el. A magasnyomású receptorokkal ellentétben a lassabb,
hosszabb távú válaszokért felelősek, elsősorban a keringési
rendszer feltöltöttségét szabályozzák. Amennyiben a keringő
volumen csökken, a receptorok
ingerületleadása is
mérséklődik, ennek hatására fokozódik az ADH, az angiotenzin
II és az aldoszteron elválasztása, a szervezet Na+-t és vizet tart
vissza. Ellenkező esetben, ha a falfeszülés növekszik, a fenti
hormonok elválasztása csökken, az eredmény Na+ és vízürítés.
A pitvari nátriuretikus peptid (atrial natriuretic peptide ANP) a
pitvari myocardiumban termelődik, elválasztásának ingere a
pitvarfal feszülése. ANP hatására az erek simaizomzata ellazul,

a glomeruláris filtráció és a nátriumürítés fokozódik, a
szimpatikus tónus csökken.
I./3.3.3.5. Központi idegrendszer


A keringés központja a nyúltvelőben és a híd alsó részében
helyezkedik el, a légzésszabályzó területek közelében. Kardiális
és vazomotor régiókra osztható, a vazomotor régión belül
vazokonstriktor, valamint ennek működését gátló vazodilatátor
terület
különíthető
el.
A kardiális
régión
belül
megkülönböztetünk
kardioinhibitor
és
kardiostimuláns
sejtcsoportokat. A keringési központok számos egyéb
agyterülettől
(formatio
reticularis,
mesencephalon,
diencephalon, motoros cortex) kapnak bemenő információt.
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I./3.4. Az idegrendszer anatómiája


Az idegrendszer áttekintésének számos klinikailag jelentős szempontja van. Jelen fejezetben az alábbi
területeket érintjük:
Központi idegrendszer
Az idegrendszer burkai (agyvelő, gerincvelő)
Vérellátása
Agyvelő
Agytörzs
Környéki idegrendszer
Agyidegek
Gerincvelői idegek
Vegetatív idegrendszer


I./3.4.1. A központi idegrendszer


I./3.4.1.1. Az agyvelő burkai
3 agyburok borítja a központi idegrendszert, így az agy felszínét is:
kemény agyhártya (dura mater)
lágy agyburkok (leptomeninx: arachoidea + pia mater)
Dura mater: két lemezből áll, amelyek szorosan összenőttek, de a dura egyes részein eltávolodnak
egymástól (ld. sinusok, valamint a gerinccsatornában). A külső réteg a koponya endoszteumával nőtt össze.
Ennek megfelelően a koponyaűrben epidurális térség csak kóros esetben értelmezhető, míg a
gerinccsatornában normálisan is létező entitás (lásd alább). A koponyaűrt sövényszerűen tagoló durakettőzetek a falx cerebri, falx cerebelli, tentorium cerebelli, diaphragma sellae. A dura által kialakított vénás
öblök a sinusok. A dura vérellátása: a. meningea anterior, a. meningea media, a. meningea posterior – ezek az
erek a koponyacsont és a dura között foglalnak helyet és ágazódnak el, így ezek sérülése esetén alakul ki az
epidurális hematóma (ez a vérzés általában artériás eredetű és gyorsan kialakuló, jelentős térfoglaló hatással
bírhat).
Szubdurális tér: a dura mater és az arachnoidea szorosan összefügg egymással. Ebből kifolyólag a
szubdurális tér virtuális és szintén csak kóros állapotokban értelmezhető. Az agy felületes vénái ezen a téren
keresztül jutnak el a vénás sinusokba – ezek az úgynevezett hídvénák. Az agyfelszín és a dura közti
kifeszített állapotuk miatt, sérülés esetén könnyen szakadhatnak, így ezek vérzése kapcsán szubdurális
hematóma alakul ki (ez a vérzéstípus vénás jellegű és általában lassan progrediál).
Arachnoidea: a pókháló hártya és a lágy agyhártya között jön létre a Szubarachnoidealis tér (liquortér),
amelyben a liquor cerebrospinális kering. Ennek a térségnek a tágulatai a ciszternák A szubarachnoideális
térben ágazik el az agyvelő vérellátását biztosító circulus arteriosus Willisi. Az artériás anasztomózis
rendszer fejlődése során érfal-gyengeségek, értágulatok jöhetnek létre – ezek az agyi aneurizmák. Ezek
megrepedéséből eredő vérzéskor szubarachnoideális vérzés jön létre. Az arachnoidea képződményei a
granulationes arachnoidales Pacchioni, amelyek a sinus sagittalis superior, lacunae laterales-ibe terjednek és
a liquor visszaszívása történik rajtuk a vénás rendszer irányába. A liquortermelés a plexus choroideuson, az
agykamrákat bélelő ependymán és a periventriculáris agyállományból történik. Összesen kb. 120-150 ml
liquor kering a koponyaűrben és a gerinccsatornában. Naponta kb. 400 ml termelődik. A liquor keringése az
alábbi „útvonalon” megy végbe: oldalkamrák → foramen interventriculare Monroi → III. kamra →
aqueductus cerebri → IV. kamra → canalis centralis → ventriculus terminalis. A IV. kamrából történik a
belső liquorterek felől a külső liquortér felé az áramlás: foramen mediana Magendie és foramina laterales
Luschka – így jut a liquor a cisterna cerebellomedullaris-ba, majd az agyalap felől felfelé áramlik.
Az agyvíz kóros felszaporodása esetén (külső vagy belső) hidrokefalusz alakul ki – ennek többféle
etiológiája lehet: túlzott termelés, gátolt felszívódás, liquor-keringészavar. Amennyiben a liquortérben – és

az intrakraniális térben – a nyomás (ICP) is megemelkedik, beékelődés jöhet létre (szubfalciális,
szubtentoriális, kisagyi tonsillák a foramen magnum felé – agytörzsi). Normális nyomás mellett is
megnövekedhet a liquortér az agy atrófiája miatt.
Amennyiben sérülés esetén megsérül az arachnoidea is, liquorcsorgás jöhet létre (orron, garat felé,
hallójáratból).
Pia mater: szorosan rásimul az agyfelszínre, minden sulcusba beterjed.


I./3.4.1.2. A Gerincvelő burkai


A gerincvelő esetében a dura mater és a csonthártya között élettani állapotban is kialakul az Epidurális tér,
amely zsírszövettel kitöltött, és vénás plexust, artériákat, nyirokereket tartalmaz. A dura matert (durazsák) a
filum terminale rögzíti a szakrális csigolyákhoz (S2-es csigolyáig tart). A durazsákon belül található az
arachnoidea, amelyen belül pedig a Szubarachnoidealis tér helyezkedik el. Itt a kering a liquor. A
gerincvelő caudális irányban az L1 (L2)-ig tart, ez alatt cauda equina található. Az anatómiai sajátosságok
miatt liquor punkció, illetve spinális anesztézia az L2-es csigolya alatt végezhető. A lumbális behatolásnál a
következő rétegeken keresztül hatol a tű a liquor-térbe: bőr, szubkután fascia, ligamentum szupraspinale,
ligamentum interspinale, ligamentum flavum (kemény szalag, nagy ellenállás), epiduralis tér, dura,
szubdurális tér (virtuális), arachnoidea, szubarachnoideális tér=liquor tér. A gerincvelőt a Pia mater
nyúlványai a ligamenta denticulata rögzítik az arachnoidea belső felszínéhez.


I./3.4.1.3. Az agy vérellátása


Az agy vérellátását a 2 db artéria carotis interna és a 2 db artéria vertebrális biztosítja, miután az agyalapon
létrehozza a circulus arteriosus Willisi-t.
Az agy vénás rendszerét a következő erek alkotják: felszíni: vv. cerebri posteriores, v. cerebri media
superficialis, vv. superiores et inferiores; mély: vv. cerebri internae, v. cerebri interna (v. septi pellucidi, v.
thalamostriata, v. choroidea) – v. cerebri magna Galeni, v. basilaris Rosenthal.


I./3.4.1.4. A gerincvelő vérellátása


A gerincvelő artériás ellátását a 2 db a. vertebrális-ból kialakuló 1 db a. spinális anterior és 2 db artéria
spinális poszterior biztosítja. A három hosszanti ágat koszorú-szerű árkád köti össze körkörösen. Ezeken
kívül szegmentális ágak haladnak a gerincvelőhöz: a nyakon az a. cervicalis profunda-ból, az a. cervicalis
ascendensből és az a. vertebralisból. A mellkasi szakaszon: aa. intercostales posteriores; lumbalisan: a.
lumbalis rr. dorsales táplálják a gerincvelőt – utóbbiak közül az egyik megerősödött, jelentős ág az a.
radicularis magna (Adamkievitz).
A gerincvelő vénái szegmentális (gyöki) vénák → plexus venosi vertebrales interni; továbbá intercostalis,
lumbalis és sacralis vénák; valamint v. azygos, v. hemiazygos, v. lumbalis ascendens, v. iliaca interna.


I./3.4.1.5. Az agyvelő


Az agyvelő gyrusai és sulcusai dominálják a makroszkópos képet, azonban funkcionális és klinikai
szempontból lényegesebb a különböző funkcionális területek, a mezők ismerete:
●
●
●
●
●
●
●

Primer mozgatókéreg: Brodmann 4 (piramispálya kiindulása); kiesés: ellenoldali petyhüdt
hemiparézis/plégia
Szekunder mozgatókéreg: Br. 6, 8 (mozgásminták, extrapyramidális rendszer); kiesés: ataxia,
apraxia (megtanult mozgások nem kivitelezhetők)
Frontális asszociációs mező: Br. 9, 10, 11, 12, 46, 47; kiesés: egyoldali ritkán okoz tüneteket,
kétoldali: kritikátlan személyiség, intellektus visszaesés, erkölcsi magatartás változása
Szemmozgások központja: Br. 8; konjugált deviáció a GÓC irányába
Primer érzőközpont: Br. 3, 1, 2; kiesés: tapintási zavar
Szekunder érzőközpont: Br. 5, 7; kiesés: taktilis agnózia, térbeli tájékozódás zavara
Harmadlagos asszociációs érzőmező: Br. 39, 40; kiesés: saját test térbeli orientációja zavart,

anosognosia: nem ismeri fel, hogy a fél oldala bénult
Elsődleges ízérző mező: Br. 43
Elsődleges látókéreg: Br. 19; kiesés: kérgi vakság
Másodlagos, harmadlagos: Br. 17, 18; kiesés: látás megtartott, de nem ismeri fel a tárgyat
Primer hallókéreg: Br. 41, 42 – másodlagos: 42, 22; kieséskor: hangazonosítás, zenei hang
felismerése károsodott
● Primer szaglókéreg: Br. 34 – másdolagos: Br. 28
● Motoros beszédközpont (Broca): Br. 44, 45; domináns hemiszférium; kiesés: motoros afázia
● Beszédértési központ (Wernicke): Br. 22 – másodlagos: Br. 39, 40, 37; domináns
hemiszférium; kiesés: szenzoros afázia; olvasás, írás, számolási képtelenség
Klinikai szempontból jelentős vérellátási területek:
● a. carotis interna
○ hipofízis vérellátása
○ a. ophtalmica (orbita)
○ a. choroidea anterior: ellenoldali bénulás, érzészavar, azonos oldali hemianopszia,
extrapiramidális tünetek
○ a. communicans posterior:
● a. cerebri anterior: ellenoldali alsó végtagi spasztikus hemiplégia, érzészavar, vizeletinkontinencia (esetleg felső végtagi, illetve arc-tünetek
● a. cerebri media: ellenoldali hemiparézis, érzészavar (főleg facio-brachiális), extrapiramidális
tünetek, domináns oldal esetén: globális afázia + tekintészavar, ízérzészavar, ataxia, dysarthria,
agráfia, alexia
● a. vertebralis: vertebrobasillaris insufficiencia (VBI) – szédülés, fülzúgás, fejfájás, látászavar,
kollapszus ← vertebrális, vagy subclavian steal
● a. cerebri posterior: látászavar, aluszékonyság
●
●
●
●

I./3.4.1.5. Az agytörzs


Az agytörzs vérellátása a 2 db artéria vertebrális egyesülése révén kialakuló artéria basillaris által történik. 3
pár artéria (cerebelli superior, inferior anterior és inferior posterior) látja el a kisagyat és az agytörzset,
valamint az a. basillarisból kiinduló paramediális erek és circumferens artériák futnak az agytörzshöz.
Az adott érképletek elzáródását, keringészavarát az agytörzsi magvak, illetve pályák működészavarából lehet
felismerni – a szomszédos képletek elhelyezkedése alapján, mind ventromedialis, mind dorsolateralis
dominancia szerint, valamint rostro-caudális kiterjedés szerint. Ezek a tünetek együtt hozzák létre az
úgynevezett agytörzsi szindrómákat. Leggyakoribbak:


●

●

a. cerebelli inf. post: nyúltvelő dorsomedialis része = Wallenberg-szindróma: tachycardia,
dyspnoe, nyelészavar, rekedtség, szédülés, nausea, nystagmus, csuklás, ataxia (azonos oldali);
Horner-triász: miózis, ptózis, enoftalmusz
a. basillaris: a. basillaris-szindróma: híd egésze, életfontos központok, általában kétoldali
tünetek; teljes elzáródás: általában fatális, egyébként: kóma, tetraplégia, teljes érzéskiesés,
vakság, szemmozgások zavara, faciális parézis.

I./3.4.2. A környéki idegrendszer


I./3.4.2.1. Az agyidegek





Szaglóideg – tisztán érzékszervi ideg
I. n. olfactorius



Látóideg - tisztán érzékszervi ideg
I. n. opticus



I. n.
occulomotorius

Szemmozgató ideg (4 külső szemizom), valamint vegetatív rostokat szállít a
pupilla-szűkítés beidegzésére



Szemmozgató ideg (m. obliquus superior)
I. n. trochlearis



I. n. trigeminus
a. n.
ophtal
micus
b. n.
maxill
aris
c. n.
mandi
bularis


Háromosztatú ideg, a ganglion n. trigemini Gasseri-ben ágazik el:
a. szemkörüli érzőideg
b. orr és felső állcsont körüli érzőideg
c. alsó állcsont, szájüreg, nyak érző beidegzése, valamint
rágóizomzat beidegzése
„vendég” vegetatív rostokat szállít a fej-arc megfelelő mirigyeihez és részt
vesz az ízérzésben is

Szemmozgató ideg (m. rectus lateralis)
I. n. abducens



I. n. facialis


Érző, ízérző, vegetatív ideg az arc, nyelv, nyálmirigyek területén, motorosan
beidegzi a mimikaizomzatot (a platizmát is beleértve)
Halló-egyensúlyozó ideg – tisztán érzékszervi ideg

I. n.
vestibulocochlea
ris


garat, nyelv, torok érző, ízérző, mozgató és vegetatív beidegzése
I. n.
glossopharyngeu
s



I. n. vagus


I. n. accessorius


vegetatív ideg: garat, gége, légcső, hörgők, tüdők, szív, nyelőcső, gyomor,
máj-epe, hasnyálmirigy, nyombél, vékony-vastagbelek – mirigyeksímaizomzat
a n. vagussal közösen garat-gége izomzat beidegzése, valamint a m.
sternocleidomastoideus és a m. trapezius motoros beidegzése
a nyelv és a nyelvcsont feletti izomzat mozgató beidegzése

I. n. hypoglossus


I./3.4.2.2. A gerincvelői idegek
31 pár gerincvelői ideg létezik: 8 nyaki, 12 háti, 5 ágyéki, 5 keresztcsonti, 1 farokcsonti. Az gerincvelői
idegek az adott szegmentumból a nekik megfelelő számozású csigolya alatt lépnek ki – kivéve a nyaki
szakaszon, ahol a hét csigolyára nyolc pár ideg jut. Minden gerincvelői ideg egy hátsó érző és egy mellső
mozgató gyökérrel indul ki (radix dorsalis et ventralis). A hátsó gyökérnél található az érző dúc: ggl. spinale.
A két gyökér lateralisan n. spinális-sá olvad össze, majd kilép a foramen intervertebrale-n.
Ventrális ágak – fonatok:
Nyaki fonat (plexus cervicalis)
C1-C4 (+sympaticus: ggl. cervicale superius)
A nyaki idegfonat megfelelő ágai a nyak bőrének érző beidegzése mellett a nyakizomzatot látja el
motoros rostokkal, valamint a vegetatív beidegzéssel.
Karfonat (plexus brachialis)
C5-Th1
Truncus superior-medius-inferior

Fasciulus medialis-lateralis-posterior
A megfelelő rostok törzsekbe, majd kötegekbe rendeződnek és így látják el a vállöv és a felső
végtag érző, motoros és vegetatív beidegzését.
Plexus brachialis blokádok
Az alább felsorolt blokádok a perifériás idegrendszer érzéstelenítése céljából használatosak. A felső
végtagon végzett műtétek elvégezhetők általános anesztézia nélkül, a megfelelő idegfonatok,
megfelelő „magasságban” végzett érzéstelenítésével. Az adott technikák kivitelezésében elektromos
idegstimulátor és ultrahang vezérlés is rendelkezésre áll a megfelelő idegfonat azonosítása és
felkeresése céljából.
Interscalenicus: váll, clavicula, scapula, humerus, könyök műtétek (truncus-ok)
Supraclavicularis, axilláris: felkarműtét – n. cutaneus antebrachii lateralis
Infraclavicularis: alkar, csukló, kéz (n. cutaneus antebrachii lat. kimarad)
Könyök körüli blokkok
Csukló körüli blokádok
Ujj blokád (Oberst-érzéstelenítés)
Intercostális idegek
Th1-Th12 – a gerincvelő szegmentális ágai, amelyek az intercostális résekben haladnak a hát
felől előre felé és a mellkasfal-törzs beidegzését végzik. Az intercostális képletek v-a-n
sorrendben helyezkednek el minden felső borda alsó szélénél (felülről-lefelé).
Lumbális fonat
Th12-L3(4) – a deréktáji fonat a has és kismedence, valamint a csípő és az alsó végtag megfelelő
területét látja el mozgató, érző és vegetatív rostokkal.
Plexus lumbalis blokádok
Posterior paravertebralis blokád
3in1 blokád – térd és combtáji műtétek, csípőtáji műtétek preoperatív időszaka
Keresztcsonti fonat (plexus sacralis)
Plexus ischiadicus
Plexus pudendohaemorrhoidealis
Farokcsonti fonat (plexus coccygealis)
I./3.4.2.3.. A vegetatív idegrendszer


Autonóm (visceralis) idegrendszer a szervezet belső egyensúlyának fenntartását szolgálja zsigerek, mirigyek,
simaizomzat beidegzésével. A központi idegrendszeren kívül is rendelkezik központokkal: dúcok és fonatok,
valamint a célszervekben. Ezek a központok biztosítják, hogy az autonóm funkciók fennmaradnak a központi
idegrendszeri kapcsolatok megszakítását követően is. A vegetatív idegrendszernek két fő része van:
●
●

Sympaticus idegrendszer (thoracolumbalis, Th1-L3)
Parasympaticus idegrendszer (craniosacralis, agytörzsi vegetatív dúcok és S2-S4)
A rendszer érző rostjai (viscerosensoros) mind a sympaticus, mind a parasympaticus rendszerhez
csatlatkozhatnak. Ezek az érző neuronok a ggl. vertebraléban foglalnak helyet.
A sympaticus rendszer efferens részének preganglionáris rostjai a pre-, vagy paravertebralis dúcokban
kapcsolódnak át. A parasympaticus rostok a szervek falában kapcsolódnak át.
Sympaticus idegrendszer
A

sympaticus

rendszer

központja

a

gerincvelő

Th1-L3-szegmentumában

található

nucleus

intermediolateralisban van. Szegmentális tagolódása jól követhető a truncus sympaticuson. A
paravertebrális dúcláncba haladó preganglionaris rostok a rr. comm. albi, a postganglionaris rostok pedig a
rr. comm. grisei. Az adott szegmentumok egyes rostjai nem a megfelelő dúcban, hanem feljebb vagy lejjebb
kapcsolódnak át és haladnak tovább. Még további rostok pedig a prevertebralis dúcokhoz haladnak, mint nn.
splanchnici. Ezekben a (páratlan) dúcokban átkapcsolódó idegek fonatokat alkotnak és a zsigerek beidegzését
végzik (az artériák felszínén haladva).
Truncus sympaticus (határköteg, paravertebralis dúclánc)
A dúclánc 22-23 pár dúcból és az őket összekötő interganglionaris idegrostokból áll. Caudálisan a dúclánc
összeolvad a középvonali, páratlan ggl. impar-ban.
Nyak: ggl. cervicale superius, ggl. cervicale medius, ggl. cervicale inferius (összeolvad az 1. mellkasi dúccal:
ggl. stellatum) ← Th1-Th7-ből kapják a preggl. rostokat. Ezek a dúcok nem csak paravertebralis, hanem
prevertebralis funkciót is ellátnak.
● ggl. cerv. sup.
● ggl. cerv. med.
● ggl. stellatum (= ggl. cerv. inf + Th.I. paravertebralis dúc összeolvadása)
Klinikai szempontból megemlítendő, hogy a ganglion stellatum roncsolásával egyes szimpatikus tünetek
csökkentésére van mód (pl. Raynaud szindrómában).
Mellkas: 10-13 pár szegmentálisan elhelyezkedő dúc és az összekötő rostok.
Has: 4 pár szegmentálisan elhelyezkedő dúc (ggl. lumbales) és az összekötő rostok.
Medence: 4-5 pár szegmentálisan elhelyezkedő dúc és az összekötő rostok.
Prevertebralis dúcok
Páratlan, sympaticus dúcok, amelyek a hasi aorta és a legnagyobb mellékágai körül helyezkednek el. A nyaki
szakaszon található dúcok mind para-, mind prevertebralis dúcként viselkednek.


Parasympaticus idegrendszer
Cranialis: az agyidegek agytörzsi magjaiból származnak és a fejen található dúcokban kapcsolódnak át, vagy
a zsigerek falában átkapcsolódva látnak el mirigyeket és simaizmot.
●

n. III – nucleus occulomotorius accessorius (Edinger-Westphal)
○ → ggl. ciliare (m. sphincter pupillae, m. ciliaris)
● n. VII – nucl. salivatorius sup.
○ → ggl. submandibulare (gland. submand, subling, ling. ant.);
○ → ggl. pterygopalatinum (gland. lacrimalis, glandulae nasales, gll. palatini)
● n. IX – nucl. salivatorius inf.
○ → ggl. oticum (gland. parotis)
○ → intramuralis dúcók (gll. linguales postt., torok és garat mirigyek)
● n. X – nucl. dorsalis nervi vagi (nucl. med. alae cinereae)
○ → intramuralis dúcok (nyaki, mellkasi, hasűri zsigerek)
Sacralis: a medencei parasympaticus rendszer preggl. rostjai a S2-S4(5) (esetleg Co1)-es szegmentum
intermediaer zónájából erednek. Nn. splanchnici pelvini és n. pudendus útján érik el az alhasi-kismedencei
szerveket (a Cannon-Böhm ponttól caudalisan).
A vegetatív idegrendszer fonatai
A sympaticus postganglionaris és a parasympaticus preganglionaris rostok (zsigeri efferensek), valamint
zsigeri afferens rostok alkotják a vegetatív fonatokat
Mellkasi
● plexus aorticus thoracicus – Th1-Th5

●
●
●

plexus cardiacus – nn. cardiaci (symp), rr. cardiaci nervi X. (parasymp)→ggll. cardiaca
plexus oesophagealis
plexus pulmonalis

Hasi
●
●
●
●
●
●

plexus aorticus abdominalis
plexus mesentericus superior
plexus intermesentericus
plexus mesentericus inferior
plexus testicularis / ovarica
plexus iliaci
Medencei
● plexus hypogastricus superior
● plexus hypogastricus inferior
●
●
●
●
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I./3.5. Metabolizmus

Cél

Bevezetés

Az emberi szervezet egészét és annak működését meghatározó és
befolyásoló sejtszintű kémiai utak megismerése. A stresszre adott
válaszreakció átismétlése, annak metabolizmusra kifejtett hatásainak
átgondolása.
A fejezetben röviden ismertetésre kerül a három fő tápanyag szervezetben
lezajló metabolizmusa, kiemelve azok élettanilag és kórélettanilag fontos
pontjait. Röviden megismerhetik a szervezet stresszre adott válasz
reakciójának metabolizmus szintjén fontos elemeit, hormonális
változásait.
Per definitionem:
A metabolizmus olyan biológiai és kémiai utak összessége, melyek az
élet fenntartásához szükséges energiát és alkotó elemeket biztosítják,
lehetővé teszik a sejt, és ezáltal a szervezet működését.
A természetes „határokat” figyelembe véve három szintet lehet
megkülönböztetni: metabolikus folyamatok, sejtszintű működés és
szervfunkció. A szabályozó mechanizmusok minden szinten be tudnak
avatkozni a homeostasis fenntartása érdekében.
[[1_abra_I_3_5_fejezet.jpg
felirat: 1. ábra: A metabolizmusra kifejtett hormonális hatások]]

Az emberi szervezet számára a bazális metabolikus ráta (az a minimális
Megjegyzés:
energiamennyiség, ami egy átlagos, nyugalomban lévő szervezet
1 kcal az az energia mennyiség, ami
homeostasisanak és autonom funkciójának fenntartásához szükséges) 25ahhoz kell, hogy 1 L víz
30 kcal/kg/nap (40 kcal/m2/h)
hőmérsékletét 1 C-al növeljük
1 kcal= 4,2 kJ
Az ATP (adenozin trifoszfát) a szervezet ún. energia egysége („energy
currency”), hisz minden sejtben jelen van és a legtöbb élettani folyamat
Fontos!
működéséhez biztosít energiát. ADP-re való bomlása során 8 kcal energia
1g szénhidrát = 4,1 kcal
szabadul fel. További foszfát molekula hidrolízise során AMP-vé alakul,
(17,1 kJ)
ami további 8 kcal energia felszabadulásával jár. ATP-vé való
1g fehérje = 4,1 kcal
regenerálódásához a tápanyagok oxidációja során felszabaduló energia
(17,1 kJ)
szükséges.
1g zsír = 9,3 kcal
(38,8 kJ)
Mivel a sejtek működésük során a felhasználható táplálékokból származó
minden energiát mozgósítanak, célszerű felosztani szénhidrát-, fehérjeill. lipid metabolizmusra.
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Fontos!
I./3.5.1. Szénhidrát metabolizmus
A sejtekbe való glukózfelvétel
inzulin jelenlétében tízszeres
A táplálékkal szervezetbe jutó glukóz a béltraktusból aktív transzport
gyorsaságot mutat. Inzulin hiányában révén - a NaCl molekulát használva co-transzporterként - szívódik fel.
azonban gyakorlatilag megszűnik.
Ezzel az energiaigényes mechanizmussal szemben a glukóz a sejtfalon
egy szállító fehérje segítségével, ún. facilitált diffúzió révén jut át. Ehhez
a folyamathoz energia nem szükséges.
Fontos!
Aerob körülmények között jóval
kevesebb glukóz szükséges a
megfelelő ATP-szint eléréséhez

A glukóz a sejtekben vagy azonnal felhasználódik, vagy glikogénként
raktározódik (glukoneogenezis). Ez különösen a máj- és izomsejtekre
jellemző. A metabolizmus fokozódása során a raktárban felhalmozott
glikogént egy foszforiláz enzim bontani kezdi, mely során az glukózzá
bomlik (glikogenolízis).
A glukóz katabolizmusa egy bonyolult, enzimek által kontrollált,
többlépcsős folyamat. A glikolízis során az energia kis adagokban
szabadul fel, így a végén minden molekula glukózból 38 mol ATP
keletkezik. Számítások alapján kimutatták, hogy 1 mol (180 g) glukóz
oxidációja során nagyjából 686 kcal energia szabadul fel. Mivel minden
molekula ATP bomlása során 8 kcal energia szabadul fel, 38 mol ATP-t
figyelembe véve így csak 304 kcal energia termelődik. Ez alapján a
glukóz metabolizmusa kb. 40%-os hatásfokkal működik, a maradék 60%
hővé alakul.
A glukóz katabolizmus főbb lépései:
glikolízis: glukóz oxidációja két molekula piruváttá; ezalatt két
molekula ATP termelődik
2. mindkét piruvát molekula további oxidációja (aerob körülmények)
acetil-CoA molekulává, ami belép a Krebs- (citrátsav-) ciklusba;
ennek során összességében minden molekula piruvátból további 2
molekula ATP termelődik
3. oxidatív foszforiláció; a glikolízis végtermékeinek (NADH,
FADH2, GTP) oxidációja, melynek során az ATP molekulák 90%
termelődik
1.

I./3.5.1.1. Anaerob glikolízis
Mivel a glikolízis első két lépése nem igényel oxigént működéséhez,
anaerob körülmények között is termelődik ATP. Az így keletkezett
piruvát oxigén hiányában laktáttá redukálódik. A laktát-dehidrogenáz
enzim által katalizált reakció reverzibilis, koenzime a NADH.
Anaerob glikolízis során tehát egy molekula glukózból 2 molekula laktát
keletkezik, eközben két ADP foszforilálódik ATP-vé.
A glukóz oxidációja során bizonyos enzimatikus lépésekhez folyamatos
NAD+ ellátás szükséges. Anaerob körülmények között (pl. hypoxia, vagy
ha a sejt nem tartalmaz mitokondriumot – pl. vörösvértest) a NADH a

laktát-dehidrogenáz enzim hatására oxidálódik vissza NAD+-á, oxigén
hiányában e reakció a folyamatos glikolízishez nélkülözhetetlen. A laktát
az anaerob glikolízis végterméke, piruváttá való visszaoxidációjához
újfent oxigén jelenléte szükséges. Amennyiben ez nem áll fenn, a laktát
kiválasztódik a vérbe, ahonnan aerob sejtek veszik fel (Cori-kör). A
szérum laktát-szint ennek fényében a szervezet anyagcseréjének fontos
jellemzője, emelkedése patológiás állapotot jelez.
A különböző szöveteknek eltérő az anaerob glikolitikus kapacitása, és
ennek fontos patológiai következményei lehetnek. A vázizmok magas
anaerob glikolitikus kapacitásuk révén jól alkalmazkodnak a hypoxiás
körülményekhez, nem alakul ki vázizominfarktus. Ezzel szemben a
szívizomnak jóval kisebb az anaerob glikolitikus kapacitása, emiatt
hypoxiás környezetben szívizominfarktus alakulhat ki.
[[1_abra_I_3_5_1_1_fejezet.jpg
felirat: 1. ábra: Aerob és anaerob glikolízis lépései]]
I./3.5.1.2. Glukoneogenezis
Glukoneogenezis: glukóz képzése nem széhidrát tartalmú molekulákból
(laktát, glicerol, propionsav, glukoplasztikus aminósavak). A
glukoneogenezis szempontjából legfontosabb szerv a máj.
A laktát az anaerob glikolízis végtermékeként a vérellátástól és oxigén
ellátottságtól függően minden szervben keletkezik. Jelentékeny és
folyamatos a laktátképződés a vörösvértestekben, ahol mitokondrium
hiányában az egyetlen energiatermelő folyamat az anaerob glikolízis. A
harántcsíkolt izomban – tekintettel a működése során fellépő relatív
oxigénhiányra – szintén nagy mennyiségben termelődik anaerob
glikolízis során laktát.
A különböző szervekben termelődött laktát a keringéssel jut el a májba,
az itt szintetizált glukóz pedig szintén a keringéssel jut vissza – többek
között – ezekbe a szervekbe. Ezt a máj, és az extrahepatikus szervek
közötti utat nevezzük Cori-körnek.
Minden aminósavból (kivéve: lizin, leucin), ami piruváttá vagy
oxálacetáttá tud alakulni (ún. glukoplasztikus aminósavak) glukóz
szintetizálódhat.
Fontos!
Glukóz szintetizálódhat páratlan szénatomszámú zsírsavakból is, ill. a
A laktátelimináció további oxigént zsírsavraktárakban található trigliceridek glicerin komponenséből is. E
igényel működéséhez, ezért
két kivételtől eltekintve egyéb lipidekből nem keletkezhet glükóz.
oxigénhiányos állapotban nem csak a
laktát termelődés nő meg, hanem
Mindezek mellett acetonból is képződhet glukóz, aminek diabetes
csökken a laktát elimináció is
mellitusban és hyperacetonaemiával járó állapotokban lehet jelentősége
(pl. éhezés).
I./3.5.1.3. Laktátacidózis

Megjegyzés:
Esszenciális aminósavak: hisztidin,
izoleucin, leucin, lizin, metionin,

[laktát] > 0.5-2.2 mmol/L
pH < 7,35
Megnőhet a laktátszint fiziológiás körülmények között fokozott

fenilalanin, treonin, triptofán, valin

izommunka közben, vagy patológiás körülmények között, amikor
valamilyen okból csökken az oxigénellátás (pl. cardio-pulmonalis
betegségek, shock, görcsök). A keletkezett laktát a laktát/H+ transzporter
segítségével elhagyja a sejtet és a keringésbe kerül.
A laktátelimináció a szervezetben két módon történhet:
1. CO2-á és H2O-é oxidálódik
2. a májban belép a glukoneogenezis folyamatába (Cori-kör)

I./3.5.2. Fehérje metabolizmus
A fehérjék aminósavakból épülnek fel, melyek ún. peptid-kötéssel
kapcsolódnak egymáshoz. Az emberi sejtek nem képesek minden
aminósav szintézisére (esszenciális amónósavak), ezeket eredeti
formában a táplálékból kell felvennie.
Az aminósavak mindegyike tartalmaz egy karboxil csoportot (-COOH) és
egy amino csoportot (-NH2). Az aminósavak a sejtekbe facilitált, vagy
aktív transzporttal jutnak be. A sejtben peptid kötés révén láncokat
alkotnak. A kialakult láncok egymással összekapcsolódhatnak, egymásba
csavarodva további gyenge kötések (hidrogén-, szulfhidril-,
elektriosztatikus kötés) révén kiterjedtebb molekulákat alkotnak.
Az aminósav szintézis meghatározó lépése a transzamináció, mely során
egy amino (-NH2) csoport kerül át egy α-ketosavra. A reakció a
reagensek koncentrációjától függően reverzibilis is lehet.
A transzaminázoknak (sGOT - szérum glutaminsav-oxálecetsavtranszamináz, sGPT - szérum-piroszőlősav-transzamináz) klinikai
jelentősége, hogy különböző szövetek károsodása során az elhalt
sejtekből nagyobb mennyiségben szabadulnak fel és így koncentrációjuk
megemelkedik a vérkeringésben. A szérumban mérhető egyéb enzimek
aktivitásának változásától függően diagnosztikus értéke lehet pl.
myocardiális infarctusban, ill. májkárosodásban.
Vese- és májbetegség kapcsán funkciójukat a terápiában is felhasználjuk:
ketosavak bevitelével, és a szervezetben túlzottan nagy mértékben jelen
lévő ammónia felhasználásával aminósavakat képeznek ezek az enzimek.
Ezzel mind az ammónia szintet csökkentjük, mind aminósavakat pótlunk
a szervezet számára.
A felesleges aminósavak degradációjuk során glukózzá alakulnak, hogy
energiaként hasznosuljanak, vagy zsírként raktározódjanak. Mindkét
folyamat a májban zajlik le. Az aminósavak lebontása során egy amino
csoport válik le, ezt hívjuk deaminációnak. Az amino csoport
újrahasznosulhat más molekulák felépítéséhez, vagy kiválasztódik, mint
ammónia. A májban két molekula ammóniából urea képződik.
Éhezés, ill. fehérje bevitel zavara során (pl. nagy műtétet követően) 20-30
g/nap fehérje használódik fel energiatermelés céljából. Történik mindez
úgy, hogy a jelen lévő szénhidrát és zsír raktárak is erre fordítódnak. A
raktárak kiürülésével ez a szám 100 g/nap-ra is nőhet, és a szervezet
szövetei kezdenek felhasználódni, aktivitásuk csökkeni.
Számos hormon képes befolyásolni a fehérje metabolizmust. A

növekedési hormon, az inzulin és a tesztoszteron anabolikus hormonok,
növelik a sejtszintű fehérje szintézist. A glukokortikoidok csökkentik a
Megjegyzés:
fehérjék mennyiségét minden szövetben, kivéve a májban. A thyroxin
A zsírsejtek képesek tömegük 95%- mindkét irányba képes befolyásolni a metabolizmus mértékét. Ha nem áll
ban trigliceridek tárolására, de
rendelkezésre elegendő és megfelelő energiaforrás a szervezet számára,
enzimeik segítségével a
növeli a fehérje lebomlást (katabolikus). Ezzel szemben elegendő energia
ellátottság esetén növeli a fehérjeszintézist (anabolikus).
lipidszintézisben is részt vesznek.

I./3.5.3. Lipid metabolizmus
A lipidek felépítésében részt vevő molekulák - a trigliceridek, a
koleszterin és a foszfolipidek - szerkezetükben eltérő tulajdonságúak. A
trigliceridek és a foszfolipidek esetében a szerkezet alapját a zsírsav
képezi, míg a koleszterin magját egy szterol váz alkotja.
A bélből való felszívódásukat követően a lipidek kis cseppekké állnak
össze (kilomikron). A májban és a zsírszövetben a kilomikronból egy
enzim által leválnak a trigliceridek és a foszfolipidek, és a lipofil
tulajdonságuk révén a sejt belsejébe diffundálnak.
A májból és a zsírszövetből a zsírsavak albuminhoz kötődve szállítódnak
az energiafelhasználás helyére. Ezeket nevezzük szabad zsírsavaknak
(„free fatty acids”). A triglicerid, a koleszterin és a koleszterin-észterek
szállítását az ún. lipoproteinek valósítják meg. Ezek: VLDL (főleg
Fontos!
trigliceridet tartalmaznak), LDL (főleg koleszterin), HDL (főleg
normál ketontest szérumszint ≤ 0,2 foszfolipid).
mM.
A trigliceridek lebontása során szénhidrát molekulák keletkeznek, melyek
vagy energiatárolás irányába indulnak, vagy a citrát-körben alakulnak
Megjegyzés
tovább, aminek hatására ATP-ben mérhető energia szabadul fel. A
Diabeteses ketoacidózis során az
felszabaduló ATP molekulák száma zsírsavlánc hosszától függ. Például a
aceton nagy koncentrációban
16 szénatomos sztearinsav láncból összesen 146 molekula ATP szabadul
kiválasztódik a tüdőben. Ez okozza a fel.
kórállapotra jellemző acetonos
leheletet
I./3.5.3.1. Ketontestek
A ketontestek acetil-CoA-ból termelődő vízoldékony molekulák, amelyek
nagyrészt a májban, de a vesében is szintetizálódnak.
A képződő acetoacetát molekula nagy része béta-hydroxivajsavvá
redukálódik, kisebbik része pedig acetonná dekarboxilálódik. Ez a három
molekula - együttes nevükön ketontestek - a keringésbe jutva alternatív
enegiaforrásul szolgálnak a perifériás szövetek számára. Egyes
betegségekben és kórállapotokban (pl. cukorbetegség, éhezés) a
metabolizmusban az egyensúly a zsírsavak oxidációja felé tolódik el, és a
vérben mérhető ketontest koncentráció megnő, melynek diagnosztikus
értéke van
Éhezésben a ketontestek fokozott keletkezése normális regulációnak
tekinthető, és ilyenkor koncentrációjuk a vérben 3-5 mM is lehet
(fiziológiás ketosis). Ezzel szemben a diabeteses ketoacidózis során
koncentrációjuk eléri a 20 mM-t is akár. Mivel a ketontestek savak,
jelentősen csökkentik a vér pH-ját (metabolikus acidózis). Megjelennek a
vizeletben is (ketonuria), és mivel hidrofil molekulák, kiválasztásuk
jelentős vízveszteséggel is jár, ami tovább növeli a magas cukorszint
okozta vízvesztést!

Az agyban elenyésző a zsírsavégetés, így glukóz hiányában fokozott
jelentőségűvé válik a ketontestek égetése – éhezésben és diabetesben
energiszükségletének akár 75%-át képes ketontestekből fedezni.
Megjegyzés:
I./3.5.3.2. Koleszterin
Az egyik végtagon végzett kisebb
beavatkozás sokkal kisebb, elenyésző A koleszterin acetil-CoA-ból szintetizálódó lipid, melynek alapját egy
válaszreakciót vált ki, a nagy
szteránváz alkotja. Minden sejtmembrán része, annak fluiditást
meghatározó eleme. Koleszterinből történik számos szteroidhormon
kiterjedésű hasi- vagy
mellkasműtéttel szemben
szintézise. Kiinduló anyaga az epesavak szintézisének is, melyek a
lipidek emésztéséhez szükséges. A koleszterin szintet meghatározó
faktorok a következők:
[[1_abra_I_3_5_3_2_fejezet.jpg
felirat: 1. ábra: A koleszterin szintet meghatározó faktorok]]
Végül álljon itt egy ábra, mely összefoglalja a metabolikus utak
kapcsolatát a folyamatos energiatermelés mechanizmusában.
[[2_abra_I_3_5_3_2_fejezet.jpg
felirat: 2. ábra: A metabolikus utak összekapcsolódása]]

I./3.5.4. A stresszre adott válaszreakció
Egy sebészeti műtét vagy a szervezetet ért trauma, annak nagyságával
arányosan vált ki válaszreakciót a neuroendokrin és a cytokin vonalon
keresztül az őt ért támadással szemben.
A válaszreakció két fő komponense közül a neuroendokrin választ a
műtét kapcsán érzett fájdalom indítja el. Ezt lényegesen, vagy akár
teljesen ki lehet küszöbölni regionális érzéstelenítés révén. A cytokin
választ a műtét során a szövetsérülés okozza, ezt regionális
érzéstelenítéssel nem lehet csökkenteni, de a szövetsérülés mértékének
csökkentésével igen (pl. laparoscopos beavatkozás).
A korábbi álláspontokkal szemben ma már világossá vált, mennyire
károsak a szervezet számára a stresszreakció során kialakult változások,
és ismertté a vált posztoperatív morbiditást fokozó hatása is.
A sebészeti inzultust követően azonnal emelkedni kezd a szervezet
kortizol szintje, majd ezt követően folyamatosan emelkedik, csúcspontját
6-12 óra múlva éri el, és akár 3 napig is magas maradhat.
I./3.5.4.1. A neuroendocrin vonal következményei
Szénhidrát mobilizáció
A megnövekedett katecholamin, kortizol és glükagon szint hatására - ill a
katecholaminok szintjét tovább növelő, megnövekedett szimpatikus
aktivitás hatására – a májban fokozódik a glikogenolízis, a
glukoneogenezis, a glukózleadás. Gátolván az inzulin hatását, csökken a
máj, az izom és a zsírszövet glukózfelvétele. Az izomban fokozódik a
glikogenolízis és laktátképződés, a vér laktátszinje nő. A stresszreakció
részeként csökken az izom és a máj inzulinérzékenysége, az adrenalin
hatására pedig csökken az inzulin elválasztás. A zsírszövetben fokozódik
a lipolízis, a vérben megnő a szabad zsírsav- és glicerinkoncentráció.

Mindezek együttesen vércukorszint emelkedést okoznak. A magas
vércukorszint miatt jelentős glukosuria és következményes osmotikus
diuresis alakul ki.
Fehérje katabolizmus
Egy nagyobb műtétet követően a szervezetben megnő a nitrogén tartalmú
vegyületek kiválasztása, ún. negatív nitrogén egyensúly alakul ki, jelezve
a fokozott fehérje katabolizmust. A keletkező aminósavak a
glukoneogenezis folyamatába lépnek be (Cori-kör). Ez részben a
perioperatív éhezésnek, de leginkább a stressz-reakciónak köszönhető,
aminek következtében csökken a fehérjeszintézis a megnövekedett
fehérje katabolizmussal szemben. E tekintetben a perifériás izom érintett
a leginkább, de a viszcerális izomban is észlelhető. A katecholaminok, a
kortizol, a glukagon és az interleukinok (IL-1 és IL-6) is a proteolízis és a
glukoneogenezis irányába hatnak. A fokozott fehérje katabolizmus miatt
csökken a testtömeg, romlik a szövetek gyógyulási képessége, megnő a
műtétet követő lábadozási idő. Akár 0,5 kg/nap száraz izomtömeget is
veszíthet a szervezet egyedül a stressz-rakciónak köszönhetően.
Zsír metabolizmus
A katecholaminok a β1-adrenoceptorokon keresztül növelik a lipolízist.
Megnő a szabad zsírsavak aránya a vérben, melyek a májban oxidálódva
ketontestté (pl.acetoacetát) alakulnak, mint alternatív energiaforrás.
Irodalomjegyzék:
1. Alan R. Aikenhead, David J. Rowbotham, Graham Smith Textbook of
Anaesthesia, Fourth Edition 2001
2. Tim Smith, Colin Pinnock, Ted Lin Fundamentals of Anaesthesia
Third Edition 2009

I./3.6. E-learning-teszt
1
A gége élettanilag szerepet játszik benne, kivéve:
hangképzés
az alsó légutak védelme idegen anyagokkal szemben
gázcsere
hasprés
köhögés
2
A belégzett levegő/gázkeverék párásítása zavart szenvedhet, kivéve:
láz esetén
szájzár esetén
endotrachealis tubuson keresztüli spontán légzés mellett
oxigénpalack reduktorához csatlakoztatott orrszondán adagolt oxigén belégzése mellett
tracheostomás kanülön keresztüli spontán légzés mellett
3
A légutak nyitvatartásában élettanilag nem játszik szerepet:
pozitív intrapleurális nyomás
simaizomtónus
harántcsíkolt izomtónus
felületi feszültség
„negatív” (szubatmoszfériális) nyomás
csontos, porcos elemek
4
Mit gondolsz, légúti elzáródás esetén melyik lehet életmentő:
az eszméletlen beteg fejének hátra hajtása, állának kiemelése, hogy a hátraesett nyelvgyök ne feküdjön neki a
hátsó garatfalnak
a hangrésbe ékelődött, onnan nem eltávolítható idegentest esetén azonnali conicotomia (cricothyreoidotomia)
végzése
a gége szintje alatti, tracheában lévő idegentest esetén annak valamelyik főhörgőbe való mélyebbre sodr(ód)ása
5
A térfogatok egymáshoz viszonyított nagyságrendi sorrendje fiatal egészségesekben, helyesen:
VT < RV < ERV < CC < FRC < VC
RV < VT < ERV < FRC < CC < VC
VT < ERV < RV < CC < FRC < VC
RV < ERV < VT < CC < FRC < VC
VT < ERV < CC < RV < FRC < VC
6
Az FRC-re igaz:
ERV és VT összege
mindig nagyobb a CC-nél

hanyatt fekvésben nagysága nő
szénmonoxid-mérgezésben is folyamatos gázcserét biztosít
teljes térfogata részt vesz a gázcserében
7
A holttér része (lehet):
recessus pyriformis laryngis
bronchiolus respiratoricus
baktériumfilter a légzőkörben
emphysaemás bulla
8
A Hb-O2 interakcióra igaz:
a láz, az acidózis és a szénmonoxid-mérgezés azonos irányba módosítja a p50-et
hyperventilatio hatására javul a Hb oxigénleadása is a szövetekben
anaemia hatására romlik az SpO2
minél jobban deszaturálódik a Hb a szövetekben, annál több CO2-t képes onnan elszállítani
9.
Egy molekula glukózból a glikolízis során hány mol ATP keletkezik?
25 mol ATP
30 mol ATP
32 mol ATP
38 mol ATP
39 mol ATP
10.
Glukóz képződhet a következő molekulákból, KIVÉVE:
piruvát
glicerin
laktát
aceton
ammónia
11.
A glukoneogenezist fokozza, KIVÉVE:
kortizol
adrenalin
glukagon
növekedési hormon
inzulin
12.
1 g szénhidrát hány kcal?
2,4 kcal
2,8 kcal
4,1 kcal
4,8 kcal
9,3 kcal

13.
A Cori-kör során
az acetil-CoA-ból ATP keletkezik
a piruvátból acetil-CoA keletkezik
a glukoneogenezis folyamatának azon lépése, mely a máj és az extrahepatikus szervek közötti történik
a trigliceridek szállítása lipoproteinek (LDAL, VLADL) által a máj és a periféirás szervek között

I./4. Gyógyszertan
I./4.1. Tanulási cél

Bevezetés

Cél

Az intenzív osztályon alkalmazott gyógyszeres terápia számos specialitással bír. A gyógyszerek
farmakokinetikai jellemzői, a szervezeten belüli jelentős volumen eltolódás, folyadék háztartási
zavarok, a splanchnikus rendszer hypoperfúziója, következményes májátáramlás csökkenés,
veseelégtelenség és egyéb faktorok következtében a normálistól jelentősen eltér. Ahhoz, hogy az
egyes speciális klinikai állapot adott gyógyszer megoszlására, metabolizmusára és ürülésére
gyakorolt hatását megértsük és előrejelezzük, alapvető szükség van az egyes gyógyszercsoportok,
farmakokinetikai tulajdonságainak részletes ismeretére.
Hasonlóképpen speciális az intenzív osztályon alkalmazott gyógyszerek farmakodinamikájának
változása is. A számos egyidőben adagolt gyógyszer interakciója, a kritikus állapot következtében
megváltozott sejtmetabolizmus, receptorexpresszió, és szervműködés jelentősen befolyásolja a
gyógyszerek hatását is, melynek előrejelzése és megértése lehetetlen az egyes gyógyszercsoportok
részletes farmakodinamikai tulajdonságainak ismerete nélkül.
A fejezet során elsajátítandó célok:
-Az intenzív osztályon gyakrabban használt gyógyszercsoportok áttekintő ismerete.
-Az egyes gyógyszercsoprtokhoz tartozó vegyületek csoportosításának és a csoportok jellemzőinek
megismerése.
-A gyógyszerek adagolásához szükséges alapvető farmakodinamikai és farmakokinetikai alapok
elsajátítása.

I./4.2. Kompetencia
A fejezet elsajátításával a hallgató képes lesz az intenzív osztályon leggyakrabban alkalmazott
gyógyszerekkel végzett kezelést meghatározó alapvető szempontok figyelembevételére és a
megfelelő farmakológiai terápia megértésére, javaslására, ellenőrzésére és életveszélyes esetekben
átmeneti megindítására.

Kulcsszavak: Intenzív
farmakokinetika

osztály,

gyógyszercsoportok,

gyógyszerek,

farmakodinamika,

I./.4.1. Volumenpótszerek/infúziók
Cél

A fejezet során elsajátítandó célok:
- Az intenzív osztályos infúziós terápia indikációinak és céljainak megismerése
- Az infúziók csoportosításának és jellegzetességeinek megismerése
- Az infúziós terápia megválasztásának alapjainak elsajátítása
A fejezet elsajátításával a hallgató képes lesz az intenzív osztályon alkalmazott
különböző infúziós oldatok elkülönítésére, a felhasználásukhoz köthető fontos klinikai
aspektusok mérlegelésére és egy az adott célhoz megfelelő infúziós oldat elméleti
kiválasztására.

Bevezetés

Az érpályában keringő vér számos funkcióját (hemodinamikai, mikrocirkulációs,
elektrolit- és sav-bázis puffer, oxigén- és tápanyagszállító közeg) összetételének
finom egyensúlya biztosítja. Az egyes ionkoncentrációkat, a teljes ozmolaritást, a
különböző szállított molekulák koncentrációját és a kémhatást is bonyolult,
összehangolt szabályozó rendszerek tartják az élettani határokon belül. Az egyes
komponensek relatív (pl. dehidráció, ionzavarok) vagy tényleges hiányából (vérzés)
fakadó kórállapotok kezelésére ún. infúziós oldatokat használunk.
Kulcsszavak: infúziós oldatok, folyadékterápia, volumenpótszerek
A fejezet elsajátítására javasolt idő 2 óra.
Tartalomjegyzék:
1.4.1.1. fejezet: Infúziós oldatok szervzeten belüli megoszlása
1.4.1.2. fejezet: Krisztalloid oldatok
1.4.1.3. fejezet: Kolloid oldatok
1.4.1.4. fejezet: Ideális infúziós oldat megválasztása

I./4.1.1. Infúziós oldatok szervezeten belüli megoszlása
A volumenpótszerek ill. infúziós oldatok olyan intravénás készítmények, melyek vizet
és valamilyen oldott anyagot tartalmaznak. Terápiás indikációjuk a test intravazális és
azzal kapcsolatban lévő egyéb folyadéktereinek összetételének normalizálása.
A test folyadéktereit ún. barrierek választják el, amelyeken keresztül a különböző
anyagok átjutása szintén szigorúan szabályozott. A test teljes tömegének 60%-t kitevő
folyadéktartalom 1/3-át az extracellularis, 2/3-át az intracellularis tér teszi ki. Az
extracellularis tér ¼-e az intravazalis tér, míg maradék ¾-e az intersticiális tér. Az
intra- és extracellularis teret a sejtmembrán, míg az intersticiális és az intravazalis
teret az endothel választja el egymástól.
[[ 1_abra_1_4_1fejezet.jpg
felirat: 1. ábra: A szervezet folyadéktereinek százalékos megoszlása]]

Egy infúziós oldat érpályába történő bejutásakor az ott lévő keringő vérrel keveredik
és attól függően, hogy milyen anyagokat és milyen arányban tartalmaz, valamilyen
volumen-expanziós hatást fejt ki. Ezt az elsődleges folyamatot az infúziós oldat két
jellemzője, az ozmolaritás illetve a tonicitás befolyásolja.
Az ozmolaritás az ozmotikusan aktív molekulák számát mutatja 1000 ml oldatban. A

Ozmolaritás és
tonicitás közötti
különbség

vér ozmolaritása 285-295 mOsm/L. A tonicitás ezzel szemben relatív fogalom és azt
mutatja meg, hogy az adott oldat ozmolaritása hogyan arányul a plazma
ozmolaritásához illetve, hogy az adott oldat létrehoz-e ozmotikus vízvándorlást. A
tonicitást tehát a barrierek permeabilitása is befolyásolja, ezért egy izotoniás oldat
nem feltétlenül izo-ozmolaris, ha pl. a benne lévő részecskék áramlása barriereken
keresztül nem korlátozott és emiatt nem hoz létre ozmotikus hatást.
Azok az oldatok, melyek hypotoniásak, vízmozgást hoznak létre a barriereken
keresztül, ún. szabadvíz tartalmúak.
Az infúziós oldatok végleges megoszlása a szervezeten belül összetételüktől függ és a
test folyadéktereinek élettani megoszlásából levezethető. Az oldott anyag minősége
meghatározza a szervezeti barriereken keresztüli mozgását. A víz az oldott anyag
mozgását passzívan követi az ozmózis szabályának engedelmeskedve, így egy adott
infúziós oldat szervezeten belüli megoszlását elsősorban az oldott anyag milyensége
és mennyisége befolyásolja.
A glukóz a sejtmembránon átjutva a szervezet teljes vízterében megoszlik, a víz
passzívan követi mozgását. A sók átjutnak az endothélen, de nem a sejtmembránon,
emiatt az extracellularis térben oszlanak meg. A nagyobb molekulákra nézve az
endothel átjárhatatlan, ezért ezen molekulákat tartalmazó ún. kolloid oldatok
intravasalisan oszlanak meg. Az adott oldat az általa elért folyadékterekben azok
térfogatával arányosan oszlik meg. Mivel az intravazalis, intersticiális és
intracellularis terektérfogat aránya 1:3:8, azok az oldatok, melyek a sejtmembrán
számára is átjárhatók alig emelik az intravazalis térfogatot, míg az endothel számára
átjárhatatlan anyagokat tartalmazó oldatok teljes egészében az intravazalis tér
volumenét fogják emelni:
[[ 2_abra_1_4_1fejezet.jpg
felirat: 2. ábra:Infúziós oldatok szervezeten belüli megoszlása]]

Vajon az infúziós
oldatok mekkora része
fordul ténylegesen az
intravazális tér
expandálására?

A gyakorlatban az infúziós oldatok megoszlása nem ilyen egyszerű, ugyanis az egyes
barrierek sérülésével a nagyobb molekulák is átjuthatnak az extracellularis és akár
intracellularis térbe is, továbbá vannak olyan kórállapotok, ahol az intracellularis és
extracellularis folyadék összetétele és így ozmotikus aktivitása is jelentősen változik .
Az infúziós oldatokat klasszikusan krisztalloid és kolloid oldatokra oszthatjuk.

I./4.1.2. Krisztalloid oldatok
Krisztalloid oldatok vizet és különböző egyszerű ionokat és szerves molekulákat
tartalmaznak, melyekre nézve az endothel átjárható, ezért ezek az oldatok az
extracellularis térben oszlanak meg 1:3 arányban. Ebből következik, hogy izolált
intravazalis folyadékveszteség (pl. vérzés) adekvát pótlására a veszteség négyszerese
szükséges és ez jelentős intesticiális vízterhelést is jelent. Az intersticiális teret is
érintő dehidráció (pl. diabeteses ketoacidosis) pótlására viszont kifejezetten
alkalmasak a krisztalloid oldatok.
A leggyakrabban használt krisztalloid oldatok sajátossága, hogy izotoniásak, a bennük
oldott ionok összes ozmolaritása a vér fiziológiás értékéhez közeli:
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Fiziológiás-e a
fiziológiás sóoldat?

Azok a krisztalloid oldatok, melyek a fiziológiásnál magasabb ozmolaritásúak (pl.
7,5%-os NaCl oldat) ún. hypertoniás oldatok. Sajátosságuk, hogy az intravazális térbe
adva őket ozmotikusan aktívak, az intersticiumból vizet mobilizálnak és emiatt a
beadott volumen többszörösével képesek akutan növelni az intravazalis térfogatot.
Később azonban az ionok és a víz következményes mozgásával megoszlásuk változik.
Ezen oldatok főként a prehospitális ellátásban ill. trauma kapcsán jelentős vérvesztés
kezelésében jutottak szerephez, hatékonyságuk azonban még vizsgálat tárgya. Az
endothel károsításával és intracelullaris dehidráció következtében hosszútávon
ugyanis káros hatásúak lehetnek, klinikai tanulmányok bizonyos helyzetekben a
mortalitás emelését tulajdonították nekik.

I./4.1.3. Kolloid oldatok
Kolloid oldatoknak nevezzük azokat az oldatokat melyek nagy molekulatömegű
makromolekulákat tartalmaznak. Ezen molekulák mozgása az endothelen keresztül
akadályozott, így ezek az oldatok az intravazalis térben oszlanak meg, sőt onkotikus
hatás révén az intersticiális térből vizet elvonva akár további ún. volumen-expander
hatásúak lehetnek. Ebből következik, hogy sokkal kevesebb infúziós volumennel érik
el ugyanazt a hatást, mint a krisztalloid oldatok.
Biológiai kolloid oldatok természetes eredetűek, a szervezetben normálisan is
megtalálhatóak. Ide tartozik az albumin oldat, mely lehet izoonkotikus (4-5%-os),
vagy hyperonkotikus (20-25%-os) ill. szélesebb értelemben a friss fagyasztott plazma
is. Ezek az oldatok elvileg ideálisak intravénás folyadék vesztés pótlására, a
gyakorlatban azonban gyorsan kiürülnek az intravazális térből, gyakran okoznak akut
hypotenzív reakciót, immunmoduláló hatásuk ill. vese- és véralvadás károsító
tényezők miatt használatuk korlátozott és több klinikai vizsgálat bizonyítja, hogy a
Melyek a kolloid oldatok túlélést nem javítják. A rekombináns humán albumin bevezetése ezeket a tényezőket a
későbbiekben kiküszöbölheti, használatáról azonban még nincs elég klinikai adat.
fő képviselői?
Mesterséges kolloid oldatok közé tartoznak a dextrán, zselatin ill. hidroxietil
keményítő oldatok valamint a módosított hemoglobin oldatok. Komplex
makromolekulák lévén az endothel számára nem átjárhatók, ezért kifejezett
intravazalis volumenhatásuk előnyös sokktalanítás során. A makromolekuláknak
azonban hyperonkotikus állapot létrehozása révén vesefunkció károsító hatásuk lehet,
valamint a véralvadási faktorok szintjének csökkentésével ill. a thrombocyta funkció
gátlásával gátolják a fiziológiás véralvadási folyamatot, ezért maximális dózisuk
korlátozott. További lehetséges káros hatás az anaphylaxia esetleges kiváltása.
A dextránok D-glükóz polimerizációval előállított makromolekulákat tartalmaznak.
Maximális napi dózisuk 1,5 g/ttkg. 40 és 70 kDa átlagtömegű készítmények vannak
forgalomban, az utóbbi felhasználása azonban allergizáló és vérzést fokozó hatása
miatt háttérbe szorult.
A zselatin oldatokat marha kollagén hidrolízisével és a molekulák módosításával
(szukcinil- vagy urea-szubsztitúció) állítják elő, átlagos molekulatömegük 30-35 kDa.
2 órán belül kiürülnek a vesén át, szöveti lerakódást nem mutattak ki. Emiatt nincs
dózis restrikciójuk, allergiás reakció azonban alkalmazásuknál előfordulhat.
A hidroxietil keményítő oldatok módosított, változó méretű, növényi eredetű
amilopektin molekulákat tartalmaznak, átlagos molekulatömegük (>450 kDa, 200
kDa, 70-130 kDa), oldat töménység ill. a molekulán belüli szubsztitúciós megoszlás
(ún. szubsztitúciós fok) alapján csoportosítjuk őket. z újabb generációjú, kisebb
molekulatömegű és szubsztitúciós fokú készítmények gyorsabban (3-4 óra) alatt
ürülnek ki a keringésből és kevesebb a mellékhatásuk (allergizáló, vesekárosító hatás,
viszketés). Maximális dózisuk 20-50ml/ttkg/nap.

A polimerizált hemoglobinmolekulákat tartalmazó hemoglobin-alapú oxigén karrierek
(HBOC) speciális oldatok, melyek fő célja az oxigén transzport normalizálása.
Egyértelmű klinikai hasznot nem sikerült bizonyítani használatukkor, magas
költségük pedig további hátrányt jelent.
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I./4.1.4. Ideális infúziós oldat megválasztása

Van-e ideális infúziós
oldat?

Több klinikai vizsgálat irányul az ideális intravénás folyadékpótló infúzió
azonosítására. A legfiziológiásabb oldat a Ringer-laktát oldat, melynek összetétele
tonicitás, baricitás és kémhatás szerint az intravazalis folyadék expandálására
legalkalmasabbá teszi. Bizonyos kórállapotokban a csökkent laktát-metabolizmus
(sepsis, shock, májelégtelenség) esetében azonban adása kontraindikált, továbbá több
vizsgálat igazolta, hogy a laktát D izomere fokozza a neutrofil aktivációt és ezáltal a
nagy mennyiségű infúzió káros következményekkel járhat. A fiziológiás sóoldat
klasszikus intravénás folyadékpótszer, valójában azonban mind Na-ra, mind Cl-ra
nézve hypertoniásnak számít, ezért sóterhelést ill. hyperchloraemiás acidosist okozhat.
A jelentős mennyiségű krisztalloid infúzióknak további káros hatásai is lehetnek. Az
intersticiális folyadéktér növelése ronthatja a gastrointestinalis motilitást, elősegítheti
a compartment szindróma kialakulását, valamint ronthatja a sejtmetabolizmust és az
immunfunkciót, a normális véralvadási egyensúly felborításával pedig
hypercoagulabilis állapotot hozhat létre.
A kolloidok és krisztalloidok összehasonlító vizsgálatai azt mutatják ugyan, hogy a
kolloidok adásával ezek a káros hatások csökkenthetők, hamarabb elérhető a
hemodinamikai stabilizálódás, javul a szöveti prefúzió és oxigenizáció, a tanulmányok
azonban nem tudták bizonyítani a kolloid oldatok egyértelmű előnyét a mortalitásra
nézve, ezért kizárólagos adásuk sokktalanítás során nem ajánlott. Számos
mellékhatásuk miatt korlátlan alkalmazásuk nem lehetséges. Bizonyos
kórállapotokban (pl. nagyfokú odemáképződéssel járó állapotok, szívsebészeti
betegek perioperatív folyadékpótlása, ARDS-ben szenvedő betegek folyadékpótlása,
dialysishez kötött vérnyomásesés rendezése) a kolloidok használata azonban
kifejezetten előnyös lehet.
Az albumin oldat használata világszerte visszaszorult a magas költség és számos káros
mellékhatása miatt. A hyperonkotikus oldatok gyors hemodinamikai hatással
kecsegtetnek, ugyanakkor a hosszútávú túlélést befolyásoló hatásuk nem bizonyított.
Mindebből következik, hogy nincsen egy általánosan használható, ideális infúziós
oldat. Számos előnyük mellett minden készítmény rendelkezik káros mellékhatással,
így a szükséges infúziós terápia megválasztása mindig az elérendő terápiás céltól és az
adott kórállapottól függ és gyakran a különböző infúziós oldatok kombinációja jelenti
a megfelelő választást.
C, Ringer-laktát
Az infúziós oldatok igen fontos részét képezik az intenzív terápia tárházának,
elengedhetetlenek a shock formáinak ellátásában, a perioperatív folyadékegyensúly
megőrzésében és a homeosztázis fenntartásának biztosításában. Az infúziós oldatok
két fő csoportja, a krisztalloidok és a kolloidok, elsősorban az oldott molekulák
milyenségében különböznek, mely szervezeten belüli megoszlásukat döntően
befolyásolja.
Az infúziós oldatoknak számos fajtája létezik, mindazonáltal egyikük sem mondható
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ideálisnak. Hatásaik, mellékhatásaik, használatuk limitációinak pontos ismerete
szükséges az infúziós terápia megfelelő fajtájának és mértékének megválasztásához
egy adott beteg kezelése során.
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Tesztkérdések:
1, Melyik infúziós oldat akut volumen expander hatása a legnagyobb az alábbiak
közül?
A, 500 ml Ringer oldat
B, 500 ml 40%-os glükóz oldat
C, 500 ml 6%-os HES oldat
2, Melyik alkalmas az alábbiak közül 1 liter vérzésből származó intravazális
folyadékhiány pótlására?
A, 4 liter 0,9%-os NaCl
B, 1 liter Ringer oldat
C, 2l 6%-os HES
3, Melyik oldatnak van oedema-képző hatása?
A, Ringer oldat
B, Zselatin oldat
C, mindkettő
4, Melyik oldat izotoniás?
A, 0,9%-os NaCl
B, 7,5%-os NaCl
C, 6%-os HES
5, Melyik oldat krisztalloid az alábbiak közül?
A, Ringer oldat

B, HES oldat
C, Dextrán oldat
6, Mik a kolloid oldatok előnye a krisztalloidokkal szemben?
A, gyorsabb akut volumenpótló hatás
B, veseprotekció
C, kevesebb allergiás mellékhatás
7, Melyik kolloid oldatnál a leggyakoribb az allergiás szövődmény a következők
közül?
A, Albumin
B, Zselatin
C, Dextrán
8, Melyik infúziós oldat lehet vesekárosító az alábbiak közül?
A, HES
B, Dextrán
C, mindkettő
9, Melyik biológiai kolloid?
A, Ringer-laktát
B, Zselatin
C, Albumin
10, Melyik oldat kémhatása enyhén lúgos az alábbiak közül?
A, HES
B, 0,9%-os NaCl
C, Ringer-laktát

I./4.2. Transzfúzió/ Trombocitaszuszpenzió/ FFP, vérkészítmények
Cél

A fejezet során elsajátítandó célok:
- A különböző vérkészítmények jellemzőinek, esetleges szövődményeinek
megismerése
- A transzfúziós triggerek élettani alapjainak megismerése
- A friss fagyasztott plazma és a thrombocyta készítmények indikációjának
megismerése
A fejezet elsajátításával a hallgató megismerheti a különböző vérkészítmények
fajtáit, azok alkalmazásának indikációs körét illetve a hozzájuk fűződő esetleges
mellékhatásokat és szövődményeket. Ezen ismeretek után a hallgató alkalmas lesz a
transzfúziót igénylő helyzetek felismerésére illetve a transzfúziók szükségességének
megítélésére.

Bevezetés

A vér különböző sejtes és fehérje komponenseinek pótlásának lehetséges módja az
egyes komponensek szelektív pótlása transzfúzió segítségével. A különböző allogén
vérkészítmények transzfúziója szöveti transzplantációt jelent és mint ilyen,
számottevő immunológiai és infektológiai kockázattal jár. Emiatt a transzfúziós
indikáció felállítása a különböző kórképekben számos tényezőtől függő folyamat.
Kulcsszavak: transzfúziós készítmények, transzfúziós tigger, transzfúziós reakió
A fejezet elsajátítására javasolt idő 1 óra.
Tartalomjegyzék:
1.4.2.1. fejezet: Transzfúzió szövődményei
1.4.2.2. fejezet: Vértranszfúziós trigger élettani alapjai
1.4.2.3. fejezet: Masszív transzfúzió
1.4.2.4. fejezet: Friss fagyasztott plazma transzfúzió
1.4.2.5. fejezet: Thrombocyta transzfúzió

I./4.2.1. Transzfúzió szövődményei

Mi a választott, szűrt,
mosott, sugarazott
vérkészítmény
indikációja?

A legsúlyosabb transzfúzióhoz kötött szövődmény az akut hemolítikus transzfúziós
reakció, mely nem kompatibilis vérkészítmény adásának következtében lép fel
(hidegrázás, láz, shock, akut veseelégtelenség, DIC). Nem csak főcsoport
tévesztésnél lép fel, hanem akkor is, ha előzetesen transzfundált vagy valamilyen
okból (pl. terhesség) immunizálódott betegnél irreguláris antitestek vannak jelen a
vérben. Emiatt előzetesen transzfundált beteg csak a vérellátó által választott
vörösvértest koncentrátumot kaphat.
Nem hemolítikus lázas reakció (NHLTR) kiváltója a vérkészítménnyel bevitt
fehérvérsejtek elleni ellenanyagok jelenléte, amely korábbi immunizációból
származnak. Olyan betegnél, akinél NHLTR jelentkezett, a következő transzfúziókat
célszerű sugarazott (fehérvérsejt-mentesített) készítménnyel végezni.

Allergiás reakció ill. anaphylaxia alakulhat ki a vérkészítményekkel bevitt
fehérjekomponensek miatt. A reakció későbbi kialakulása megelőzhető mosott
(plazmafehérje mentesített) készítmények adásával.
Az ún. GVHD (graft versus host disease) donor lymphocyták által mediált recipiens
fehérvérsejt pusztulás miatt kialakuló magas mortalitású kórkép, kialakulása
immundeficiens betegek ill. családtagok transzfúziója kapcsán (HLA hasonlóság
miatt) várható. A reakció megelőzhető a vérkészítmény sugarazásával.
A standard infektológiai szűrés (hepatitis B,C, HÍV, siphylis) ellenére előfordulhat
transzfúzió asszociált septicus szövődmények, melynek hátterében a vérvétel
kapcsán lejátszódó bőrflóra kontamináció ill. ritkán a donor bacteraemia állhat.
Ezen kockázatok, ill a vérkészítmények magas előállítási ára és az állandó vérhiány
miatt felhasználásuk fokozatosan visszaszorult, a transzfúziós ajánlások az évek
során mindinkább alacsonyabb transzfúziós triggert állapítottak meg.

I./4.2.2. Vértranszfúziós trigger élettani alapjai
Az egészséges szervezet minimálisan szükséges hemoglobin szintjét az oxigén
szükséglet határozza meg. Az oxigén szállítási kapacitást a következő egyenlet
segítségével számolhatjuk ki:
DO2=COx(HbxsO2x1,39+Hbx0,003)

Mi az „élettani”
transzfúziós trigger?

250 mL/perc O2 szükséglet mellett, ideális oxigenizációt (sO2=1,00) és cardiac
outputot (CO=5 L/perc) feltételezve a minimális eltűrhető hemoglobin koncentráció
3,6 g/L.
Ez azonban ideális oxigénigényt és –felhasználást jelent és világos, hogy olyan
esetekben amikor ezen tényezők változnak (kritikus állapotú, shockos beteg,
ischaemiás szívbetegség, tüdőbetegség) a szükséges hemoglobin koncentráció ennél
jóval magasabb. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a hematokritt a szervezetben
nem egyforma, az érpálya anatómiai-geometriai jellemzőinek és a kapillárisok
áteresztőképességének, illetve egyéb faktoroknak köszönhetően a szövetekben mért
hematokritt jelentősen eltérhet a centrális vénában mérhetőtől (elég arra gondolnunk,
hogy az artériás hemoglobin tartalom sem felel meg a vénásnak…) Ezt jó lenne egy
bekezdés erejéig diszkutálni (adatok)
Egy adott beteg adott állapota által megkövetelt szükséges hemoglobinszint
származtatott tényezők alapján becsülhető meg. A leggyakrabban használt
paramétere a kevert vénás oxigénszaturáció, melynek csökkent értéke (<70%)
emelkedett O2 extrakciós rátára, tehát megnövekedett O2 igényre utal. A
gyakorlatban ennek a paraméternek a mérése nem minden esetben kivitelezhető
(pulmonalis katéterből vett, kevert vénás vérminta szükségessége miatt), ezért
klinikumban erre a célra a centrális vénás szaturációs értéket használják, aminek
értéke azonban nem mindig tükrözi a tényleges O2 extrakciót. A tanulányok
általában jó közelítésről számolnak be. Figyelembe kell azonban venni, hogy a
centrális vénás vérminta a v.Cava sup. gyüjtőterületéről, a keringéscentrlizációban
kevéssé résztvevő szervekből (agy, karizom, fej zsigerei és izomzata) származó
vérmintát szolgáltat, azaz az O2 extractio éppen a kritikus állapotokban jelentősen
eltérhet a splanchnikus területen mérhetőtől.

Mikor transzfundáljunk? A gyakorlatban histórikusan használt transzfúziós trigger évtizedeken át az ún.
10/30-as szabály volt (úgy mint: <10 g/L hemoglobin ill. <30% hematokrit). Ezt az
1999-es TRIC tanulmány döntötte meg, mely a liberális, klasszikus (<10 g/L) és a
restriktív (<7 g/L) transzfúziós trigger alapján kezelt betegek összehasonlításakor

közel szignifikánsan jobb túlélést igazolt a restriktív csoportban (Kivéve a Kardiális
és ismételten lélegeztetőgépről sikertelenül leszoktatott valamint a szeptikus
betegcsoportot).
Egyértelmű transzfúziós triggerek meghatározása nem lehetséges és az egyes
betegcsoportoknál javasolt célzott hemoglobin koncentráció a friss tanulmányok
tükrében gyakran változik. Általánosságban elmondható, hogy 10 g/L hemoglobin
szint felett az oxigenizáció transzfúzióval nem jelentősen javítható, ezért nem
indikált (kivételt jelent definitív célszervi oxigenizációs zavar). 6 g/L hemoglobin
szint alatt a transzfúzió életmentőnek minősül. Postoperatív betegek esetén 7 g/L-es
hemoglobin szint alatt transzfúzió javasolt, ischaemiás szívbetegség meglétekor ez a
trigger magasabb (8,4 g/L). Trauma utáni, gastrointestinalis vagy egyéb aktív vérzést
mutató betegeknél a transzfúziós trigger 9 g/L.
1E vvt kb. 200 ml reszuszpendált vörösvértestet tartalmaz (közel 70% hematokrit
értékkel) és a transzfúziójából származó hemoglobin emelkedés 10 g/L (vagy 1
g/100 ml), míg a hematokrit érték kb. 3-4%-kal emelkedik.

I./4.2.3. Masszív transzfúzió
Masszív transzfúziót jelent a teljes keringő vérvolumennek megfelelő transzfúziós
igény 24 órán belül (kb. 10E vvt). Ilyenkor a transzfúzió következményei gyakran
okoznak szövődményeket, melyek közül a leggyakoribb a hígulásos véralvadási
zavar és thrombocytopenia, lehülés, DIC, hypocalcaemia és magnesaemia,
hyperkalaemia valamint acidosis. A masszív transzfúziót követően kialakulhat
ARDS szerű kép (TRALI, transzfúzióhoz társuló akut tüdőkárosodás), ennek
hátterében donorvér fehérvérsejtjei és monocitái, I. és II. osztályú HLA elleni
antitestjei, a biológiailag aktív lipidek és gyulladásos citokinek szerepét feltételezik.
TRALI gyakrabban alakul ki női donorból származó vérkészítmények adását
követően, ezért sok országban kizárólag férfi donorból származó
plazmakészítmények vannak használatban

I./4.2.4. Friss fagyasztott plazma transzfúzió

Restriktív vagy liberális
plazmapótlás ideális?

A friss fagyasztott plazma (FFP) véralvadási faktorokat és egyéb fehérjéket, valamint
elektrolitokat tartalmazó készítmény, melyet 1 egység teljes vérből nyernek és 8 órán
belül lefagyasztva akár egy évig tárolható. Adásának primer indikációja a különböző
okokból kialakult véralvadási rendellenességek, melyek korrigálására megfelelő
véralvadási-koncentrátum nem áll rendelkezésre; egyes ritka alvadási faktor hiányok
(C1-észteráz inhibitor, protein S, C, AT-III, fibrinogén hiány), orális anticoagulació
ill. K-vitamin hiány miatt kialakult vérzés; valamint masszív vérzés (>teljes
vértérfogat/24 h; >50%-os veszteség/3 h; >150 ml/h) miatti transzfúzió
szükségesség. Jelentős mellékhatásai (keringési elégtelenség, TRALI, transzfúziós
reakciók, infekció) és magas ára miatt azonban az utóbbi években a faktorok
szelektív pótlása került előtérbe és a trauma ajánlások többsége szigorú
laborparaméterekhez köti az FFP adását (ha az aPTI > normál másfélszerese).
Szokásos dózisa 10-15 ml/ttkg..
Ezen restriktív plazma alkalmazás létjogosultságát több új, retrospektív tanulmány is
megkérdőjelezi, melyek kimutatták, hogy masszív, traumához társult vérzés esetén a
korai, akár 1:1 arányú vörösvértest és FFP transzfúzió a túlélést szignifikánsan
javítja.

I./4.2.5. Thrombocyta transzfúzió
A thrombocyta készítmény lehet teljes vérből centrifugált (ilyenkor több egység

Mikor életmentő a
vérlemezke transzfúzió?

vérlemezkét kevernek össze, ún. „pool-ozott” készítménnyé) vagy aferezissel
előállított. Adásának egyértelmű indikációja a thrombocytopenia és klinikai
tünetekkel (vérzéssel járó) thrombocytopathia illetve az ahhoz kapcsolt vérzések,
valamint a masszív transzfúziót igénylő vérzések. Ez utóbbi esetén a transzfúziós
arány az elmúlt években szintén jelentősen változott (1:1 vs. 10:1).
Vérzés fennállása nélkül 5-10 G/L thrombocytaszám esetén szükséges profilaktikus
pótlás a spontán intracraniális vérzések veszélye miatt. Sepsis esetében a transzfúziós
trigger 10-20 G/L. Elektív műtét esetén 50 G/L érték alatt szükséges thrombocyta
szuszpenzió adása, de aktív vérzés vagy jelentős vérzésveszéllyel járó műtétek esetén
(idegrendszeri, szemészeti) már 100 G/L alatt szükséges a pótlás.
Speciális helyzetet jelentenek az immun mechanizmusú thrombocytopathiák (ITP,
TTP, HIT, HUS). Ilyen esetekben az esetleges antitestek jelenléte miatt thrombocyta
koncentrátum adása gyakran hatástalan, sőt az immunfolyamat aktivizálása miatt
egyenesen kontraindikált.

Összefoglalás

A thrombocyta adás dózisa 1 aferezisből származó készítmény (kb. 5-6 poolozott
egységnek felel meg), mely kb. 3x1011 vérlemezkét tartalmaz. Thrombocyta
szuszpendátum adásával „nemegészen 1 G/L /egység thrombocyzaszám emelkedés
érhető el., Ezen vérlemezkék aktivitása azonban csökkent és élettartamuk rövid, ezért
hatásuk átmeneti.
A különböző vérkészítmények terápiás alkalmazása bizonyos kórképekben vitális
fontosságú, ugyanakkor a természetes vérkészítmények hiánya, előállításuk magas
ára és jelentős szövődményeik miatt felhasználásuk az utóbbi években visszaszorult.
Több nagy klinikai tanulmány mutatta ki, hogy a restriktív transzfúziós triggerek
alkalmazás nem rontja, sőt akár javítja a betegek túlélését. Ezért a transzfúzió
szükségességének megítélése, az adott kórkép és beteg állapotának pontos felmérése
elengedhetetlen a kritikus állapotú betegek kezelésekor.
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Tesztkérdések:
1, Mi válthat ki transzfúziós reakciót?
A, Főcsoport inkompatibilitás
B, Fertőzött vérkészítmény transzfúziója
C, Mindkettő
2, Mikor elégséges a 7 g/L-es hemoglobinérték?
A, Császármetszést követően, cardiorespiratorikusan stabil betegnél
B, Septicus, lélegeztetett betegnél
C, Politrauma miatt akutan felvett betegnél
3, 7 g/L hemoglobinérték
mennyireváltozik?

2

E

vvt

transzfúzióját

követően

várhatóan

A, 7,5 g/L
B, 9 g/L
C, 11 g/L
4, 80 kg-os Syncumart szedő betegnél mennyi FFP szükséges várhatóan az
alvadásgátlás felfüggesztésére?
A, 1 egység
B, 2 egység
C, 4 egység
5, Mi a lehetséges előnye a vvt transzfúziónak?

A, Volumen expanziós hatás
B, Oxigén szállító kapacitás növekedése
C, Mindkettő
6, Melyik készítmény nem tartalmaz fehérvérsejteket?
A,Vvt koncentrátum
B, Sugarazott vvt koncentrátum
C, FFP
7, Mely esetekben abszolút indikált vvt transzfúzió?
A, 1 literes műtéti vérvesztést követően
B, Myelodisplasiás betegnél 8 g/L hemoglobinszint mellett
C, egyik sem
8, Mi okozhat TRALI-t?
A, 1 egység vvt transzfúzió
B, 10 egységvvt transzfúzió
C, Mindkettő
9, Mi okozhat NLHTR-t?
A, Sugarazott FFP
B, Mosott vvt
C, mindkettő
10, Mi kontrindikált?
A, Elektív műtét 36 G/L-es thrombocytaszámnál
B, Elektívműtét 8 g/L-es hemoglobinértéknél
C, Elektív műtét 1,3-as INR-nél

I./4.3. Presszoraminok / inotrópok egyéb vazoaktív szerek
I./4.3.1. Tanulási cél
Cél

A
fejezet
során
elsajátítandó
célok:
- A szív pumpafunkciójának, a perifériás érrendszer tónusának gyógyszeres befolyásolási
lehetőségeinek
és
sajátosságainak
megismerése.
- A presszoraminok és inotrópok csoportosításának és az egyes csoportok jellemzőinek
megismerése.
- A presszoraminok és inotrópok adagolásához szükséges farmakodinamikai és farmakokinetikai
alapok
elsajátítása.

I./4.3.2. Kompetencia
A fejezet elsajátításával a hallgató képes lesz az intenzív osztályon alkalmazott presszoramin és
inotróp kezelést meghatározó alapvető szempontok figyelembevételére és a megfelelő
farmakológiai terápia megértésére, javaslására, ellenőrzésére és életveszélyes esetekben átmeneti
megindítására.

I./4.3.3. Bevezetés
Bevezetés

.
Kulcsszavak: presszoramin, katekolaminok, farmakodinamika, farmakokinetika

I./4.3.4. Történet
A mellékveseextraktum vazopresszor hatásának tudományos igényű bizonyítása George Oliver és
Edward Schafer nevéhez fűződik (1894 University College London). A hatóanyag izolálását 1899ben végezte el egymástól függetlenül a Parke-Davis & Co két kutatója: John Abel (1899 Johns
Hopkins University, Baltimore) és a japán Jokichi Takamine (saját New York City-ben található
laboratóriumában). Érdekesség, hogy a vegyület Takamine találmányaként történő bejelentése
során elhagyásra került az adrenaline neve végéről az „e” és adrenalin néven került
szabadalmazásra. John Abel az általa azonosított anyagnak az epinephrin (a mellékvese nevéből)
nevet adta. A világban általában mind az adrenalin, mind az adrenaline elnevezést elterjedten
használják, Amerikában azonban az epinephrin elnevezés terjedt el. Az igazsághoz hozzá tartozik,
hogy mind Abelt, mind Takamine-t félrevezette az általuk izolált anyagban található noradrenalin
szennyeződés, így az általuk publikált kémiai formula nem felelt meg a valóságnak. A kristályos
adrenaline pontos kémiai struktúrájának leírása (C9H13NO3) Thomas Aldrich nevéhez fűződik
1901.

I./4.3.5. A presszoraminok csoportosítása
A presszoraminok csoportosítása a kémiai struktúra alapján, receptorspecificitás alapján, illetve
hatásmechanizmus alapján lehetséges.
Kémiai struktúra szerint megkülönböztetünk :
- Catecholaminokat
[[1_abra_1_4_3_fejezet.jpg felirat:1. ábra:a Cathecolaminok szerkezete]]
Melyek közös jellemezője az aromás gyűrűn 3,4 pozícióban helyet foglaló hydroxil csoport, mely
következtében ezen vegyületeket mind a Catechol-O-metiltranszferáz (COMT), mind a

Monoaminooxidáz (MAO) enzim bontja, így plazmaféléletidejük rendkívül rövid. Az aromás
gyűrűn elhelyezkedő alifás szubsztituensek csökkentik a liposzolubilitást, így e vegyületcsoportba
tartozik az adrenalin, noradrenalin, dopamin, dobutamin és az izoprenalin.
- Non-chatecholaminokat
[[2_abra_1_4_3_fejezet.jpg felirat:2. ábra:a Cathecolaminok szerkezete]]
Melyek közös jellemzője a catecholaminokkal szemben, hogy az aromás gyűrű
3 és/vagy 4
pozíciójából hiányzik a hydroxilcsoport. Ezért e csoportba tartozó vegyületek több tulajdonságban
is
eltérnek
a
catecholaminoktól:
a COMT nem bontja csak a MAO, ezért hosszabb az élettartam
- az α C szubsztituált vegyületet sem a COMT, sem a MAO nem bontja, így kifejezetten elnyújtott
féléletidővel
rendelkeznek
Általában
direkt
αés
β-receptor
izgatók
és
indirekt
hatásúak
A hydroxil csoport elvesztése orális adagolást is lehetővé tesz, és a központi idegrendszerbe
történő
penetrációt
is
segíti
(ephedrine).
E vegyületcsoportba tartozik a kevert direkt-indirekt hatású ephedrine és mefentermine, illetve a
direkt hatású phenylephrine, methoxamine.
- Egyéb, nem a konvencionális adrenerg receptoron ható anyagokat (vazopressin, angiotenzin,
foszfodiészteráz-3 inhibitorok (milrinone, aminophyllin)
A receptor affinitás szerint felosztást lásd a megfelelő táblázatban (1-2 táblázat)
További felosztási lehetőséget ad a kardiovaszkuláris rendszerre kifejtett hatás mentén történő
osztályzás, mely szerint elkülöníthetőek a:
vazopresszorok (döntően a perifériás vaszkulatúra kontrakcióját előidéző szerek): noradrenalin,
phenylephrine, methoxamine, ephedrine, mefentermin, illetve az adrenalin és dopamin (magas
dózistartományban). Ide sorolhatók a más receptorokon ható érösszehúzódást előidéző anyagok is,
mint pl. a vazopresszin és az angiotenzin
Inotrópok: (döntően a szív inotrópiáját fokozó szerek): dobutamin, adrenalin (megfelelő
dózistartományban),
Inodilátorok: (a perctérfogatot a szív inotrópiájának fokozásával és egyidejű perifériás
vazodilatáció előidézésével emelő szerek) klasszikusan a foszfodiészteráz gátlásával az
intracelluláris cAMP szintet emelő Milrinon tartozott ide, de funkcionálisan hasonló hatású a
megfelelő dózistartományban (<0,1 µg/kg/min) adagolt adrenalin és megfelelő feltételek esetén a
dobutamin is.

I./4.3.5. Általános klinikai tulajdonságok
A presszoraminok az alábbi fő klinikai hatásokkal rendelkeznek (részleteket lásd a
farmakodinamikai fejezetben)
●
Vazokonstrikciót kiváltó hatás
●
Vazodilatációt kiváltó hatás (harántcsíkolt izom)
●
Bronchodilatáció
●
Szívfunkciót befolyásoló hatás (+ ino-, bathmo-, dromo- és chronotop)
●
Metabolikus hatások: glykogenolízis, glukoneogenezis, antiinzulin hatás, lipolízis
CNS stimuláció
●
Hormonális hatások: insulin, renin és hipofizeális hormonok modulációja

I./4.3.6. Klinikai felhasználási terület
A fentiek alapján a fő klinikai felhasználási területek a következők:

●
●
●
●

Vazopresszorként a vérnyomás emelésére a perifériás érellenállás emelésén keresztül
Inotropként a a vérnyomás emelésére a szívizom kontraktilitásának emelésén keresztül
Bronchospazmus kezelésére (asthma)
Helyi érzéstelenítők eliminációjának lassítására

I./4.3.7. A főbb presszoraminok adagolása, farmakokinetika (PK)
[[1._Táblázat_1_4_3_fejezet.jpg felirat:1. táblázat:az adrenerg receptorok típusai]]
Az egyes receptorok ligandjait és fő funkcióit lásd az 1. táblázatban.
A chatecholaminok per os adva hatástalanok, a gyomorban való gyors inaktiválódásuk és a jelentős
"first pass" effektus miatt. Subcutan alkalmazásnál az α- receptor agonisták lassan szívódnak fel a
lokális vasoconstrictio miatt; míg intramuszkuláris vagy intravénás injectio adása esetén gyorsan
hatni
kezd,
életveszély
esetén
endobronciálisan
is
adagolható.
A chatecholaminok a plazmában gyorsan metabolizálódnak a COMT és a MAO enzimek hatására,
a féléletidejük 1 perc. Az eliminációhoz jelentősen hozzájárul a reuptake mechanizmus, melynek
1-es típusa főleg a noradrenalin szinaptikus résből történő eliminációjában (preszinaptikus uptake),
2-es típusa pedig az adrenalin eltávolításában játszik szerepet (nem neuronális sejtek membránja).
A rövid féléletidő következtében, már 10 perces, klinikailag szokásos adagban történő, infúziós
adagolás mellett is beáll az egyensúlyi állapot, ezért adagolásuk speciális esetektől eltekintve
(reanimáció)
intravénás
infúzió
formájában
javasolt.
Az adrenalin és a noradrenalin legfőbb metabolitja, a 3-metoxi-4-hidroxi-mandulasav (VMA)
A non-catheclaminok farmakokinetikája ettől eltérő, felezési idejük általában lényegesen hosszabb
(2-3 óra), eliminációjukért döntően a MAO enzim felelős. Megjegyzendő, hogy az α C
szubsztituált vegyületeket (ephedrin) sem a COMT, sem a MAO nem bontja, eliminációjuk
döntően renális, így féléletidejük jelentősen megnyúlt a csoport többi tagjához képest (az
ephedriné
3-6
óra).
Az eltérő felezési idő és hatásmechanizmus miatt a non-cathecolaminok (különösen az ephedrin)
intavénás
bólusban
történő
adagolása
is
elfogadott.
Az egyes klinikumban gyakrabban használt gyógyszer szokásos adagjait lásd a
2.
táblázatban.
[[2._Táblázat_1_4_3_fejezet.jpg felirat:2. táblázat:egyes presszoraminok dozírozása]]

I./4.3.8. A főbb presszoraminok dozírozása, farmakodinamika (PD)
A cathecholaminok hatásukat szinte kizárólg az adrenerg receptorokhoz (α1(A,B,D), α2(A,B,c), való
kötődés révén fejtik ki. Hatásuk a receptor típusától és helyétől függően változik. (1. táblázat)
α-receptor izgató hatás: a bőr, a nyálkahártyák, a vese erei szűkülnek, és mind a diasztolés és a
szisztolés vérnyomás emelkedik. Legerősebben a bél-, a lép-, a vese- és a bőrereket szűkíti. A lép
összehúzódásával a vérraktárak kiürülnek, nő a keringő vér mennyisége. Amikor a szív
verőtérfogata és a keringő vér mennyisége kicsi, az adrenalin okozta érszűkület, a vérraktárak
kiürülése és a vénás visszafolyás megnövekedése a szív verő- és perctérfogatát növelheti és a
vérkeringést hatékonyan javítja.
β1-receptor izgató hatás: pozitív krono-, dromo- és inotrop hatású. A sinuscsomóban az
ingerképzés frekvenciája másfél-kétszeresére nőhet, ezt a vérnyomás-emelkedés miatt kiváltódó
vagusizgalom gátolhatja. Gyorsul az ingervezetés és nő a szívizom ereje. Különösen a gyenge
szívműködést javítja igen jelentékenyen. A β1-receptorok a β3-receptorokkal együtt részt vesznek a
lipidanyagcserében, hatásukra fokozódik a lipolízis.
β2-receptor izgató hatás: főleg a működő izmokban értágító hatást fejt ki, de tágítja a szív, a máj
és az agy ereit is, és így a perifériás ellenállást csökkenti. Ily módon a fiziológiás adrenalin

mennyiség csak a véreloszlást változtatja meg, és nem eredményez vérnyomás emelkedést. A
simaizomzat tónusát általában is csökkenti, pl. bronchusizomzat. A záróizmokat (pylorus,
ileocoecalis és belső analis, valamint húgyhólyag-záróizom) összehúzza. Simaizomgörcs-oldó
hatása asthma bronchialéban terápiásan jól értékesíthető. A terhes uterust elernyeszti, ugyanakkor
nagyobb dózis fokozhatja a méh tevékenységét. Nem hanyagolható el a metabolikus hatás sem. A
β2-receptor aktivációjával fokozódik a glikogenolízis, nő a glukoneogenesis és nő a glukozoxidáció
(RQ hányados 1-hez közelít), nő az oxigénfogyasztás, hyperglykaemia, hyperlactacidaemia, és
hypokalaemia
alakulhat
ki.
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function and pharmacology Brian K. Kobilka)

I./4.4. Vérnyomáscsökkentő gyógyszerek
Tartalomjegyzék
A. Diuretikumok
1. Nem kálium sporoló diureticumok
a. Karboanhidráz gátlók
b. Thiazidok
c. Sulfonamid csoportot tartalmazók
d. Kacsdiureticumok
2. Kalium sporoló diureticumok
B. Adrenerg blokkolók
1. Centralis adrenerg receptor blokkolók
2. Perifériás neuron blokkolók
3. Alfa-adrenerg receptor blokkolók
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I./4.4.1. Diuretikumok
I./4.4.1.1. Nem kálium spóroló diuretikumok
A nem kálium sporoló diureticumok fokozzák a kálium vesén át történő kiürülését, s ezáltal hypokalémiát
okozhatnak. A hypokalemia mértéke a diureticum dózisnövekedésével arányos. Malignus ritmuszavar
provokálódás hypokalemia esetén az egyidejű digitalis hatás ill. myocardium irritabilitás fennálta (pl.:
myocarditis, myocardialis infarctus) esetén fokozott. A nem kálium sporoló diureticumok a hypokalemián
felül okozhatnak hypomagnesemiat, hyperuricemiat, hypercalcemiat, hyponatremiat, hyperperglicemiat és
insulin resistenciat.
Nem kálium sporoló diureticumok a karboanhidráz gátlók, a thiazidok, a sulfonamid csoportot tartalmazók és
a kacsdiureticumok.
I./4.4.1.1.1. Karboanhidráz gátlók
Hatóanyag: az acetazolamid ebbe a csoportba tartozó diureticum.Huma-Zolamide néven, 250 mg-os tabl.
formájában érhető el. Max. adag napi 1000 mg.
Hatásmechanizmus: Az acetazolamid a karboanhidráz enzimet gátolja. A vesében a karboanhidráz enzim a
tubularis HCO3- reabszorpciójában és a H+ szekrécióban játszik alapvető szerepet, s az enzim gátlásával a

vizelet lugossá válik, míg a vér savassága fokozódik, mivel az acetazolamid reverzibilisen gátolja a
proximális tubulusokban a Na+ és a H+ cserét, ezáltal csökken a vizelet H+ ürítése, ugyanakkor csökken a
reabszorbeálódó Na+ mennyisége is, s a tubulus lumenben visszamaradó HCO3- Na+ kíséretében kiürül.
Acetazolamid hatására a víz diurezis azonnal megindul.
I./4.4.1.1.2. Thiazidok
Hatóanyagok: hydrochlorothiazid, bendroflumethiazid, methyclothiazid, trichlormethiazid. Magyarországon
csak a hydrochlorothiazid hatóanyag van törzskönyvezve.
Hypotiazid néven 25 és 100 mg-os tabl. formájában érhető el, de vízhajtó komponens számos kombinált
készítményekben. Adagolás: 1x25-100 mg.
Hatásmechanizmus: A nephron distalis tubulusában a Na reabsorbcio gátlásával fejtik ki vízhajtó hatásukat,
ami beszűkült vesefunkció esetén mérséklődik - kreatinin >
170 mmol/L, GFR < 30 ml/perc.
I./4.4.1.1.3. Sulfonamid csoportot tartalmazók
Hatóanyagok: chlortalidone, indapamide és metolazone. Magyarországon csak az első kettő hatóanyag van
törzskönyvezve. A chlortalidone Hygroton néven 25 és
50 mg-os tbl. formájában, míg az indapamide
Apadex 1.5 mg-os tbl. formájában érhető el. Számos kombinált készítményben mind a két hatóanyag
vízhajtó komponensként jelen van.
Hatásmechanizmus: A distalis nephron tubulusokban a NaCl reabszorpció gátlása révén fejtik ki diureticus
hatásukat. A Ca++ reabszorpciót ugyanakkor fokozzák.
I./4.4.1.1.4. Kacsdiuretikumok
Hatóanyagok: furosemid, etacrynsav, torsemide és bumetanide. Az utobbi kettő nincs törzskönyvezve
Magyarországon.
Hatásmechanizmus: A nephron Henle kacs felszálló vastag szegmentumában a Na+/2Cl/K+ iontranszport
gátlásán keresztül blokkolja a fenti ionok reabsorbcióját. Ca2+- és Mg2+-ionok kiválasztása is fokozódik.
I./4.4.1.2. Kalium spóroló diuretikumok
Hatóanyagok: spironolactone, eplerenone, amiloride és triamterene, mely utóbbi Magyarországon nincs
törzskönyvezve.
Hatásmechanizmus: A spironolacton és eplerenon az aldosterone-t kompetitíve gátolja, s ennek
eredményeként a plazma kálium szint emelkedik, míg a nátrium szint csökken. Spironolactone alacsony
dózisban csökkenti a myocardialis fibrosist. Az eplerenone a spironolactone-hoz képest szelektívebben
gátolja az aldosteron-t, ezért a spirinolactone-nal ellentétben kevésbé okoz gynecomastiat és menstruációs
zavarokat.
Az amiloride és a triamterene a vese gyűjtőcsatornákba történő kálium secreciót direct gátolja.

I./4.4.2. Adrenerg receptor blokkolók
I./4.4.2.1. Centralis adrenerg receptor blokkolók
Hatóanyagok: methyldopa (Dopegyt), guanfacine (Estulic), urapidil (Ebrantil), clonidine és guanabenz. Az
utobbi kettő nincs törzskönyvezve.
Hatásmechanizmus: A methyldopa a szervezetben alfa-methylnorepinephrin-né alakul át, s ez fejti ki a
hatást a presynapticus centrális alfa2-receptor izgatása révén. A receptor izgatása következtében csökken a
sympaticus vazomotor tónus, ezáltal perifériás vasodilatacio és következményes vérnyomás csökkenés jön
létre. A guanfacine is centralis alfa adrenerg agonista hatású, míg az urapidil-nek centralis
hatásmechanizmuson kívül perifériás alfa-receptor blokkoló hatása is van.
I./4.4.2.2. Perifériás neuron blokkolók

Hatóanyagok: reserpine, guanethidine, guanadrel, bethanidine és debrisoquine. Magyarországon egyik
hatóanyag sincs törzskönyvezve.
I./4.4.2.3. Alfa-adrenerg receptor blokkolók
Az alfa-adrenerg receptor blokkolók közül az alfa1- receptoron hatóknak van a legmarkánsabb
vérnyomáscsökkentő hatásuk. Ebbe a csoportba tartozó hatóanyagok: doxazosin (Cardura), prazosin
(Minipress), terazosin (Hytrin, Setegis), urapidil (Ebrantil).
Ismerünk alfa1 és alfa2 - receptor blokkolókat is, de ezek vérnyomáscsökkentő hatása az előző csoporthoz
képest kevésbé markáns. Ilyen hatóanyag a phenoxybenzamine, de Magyarországon nincs törzskönyvezve.
Hatásmechanizmus : Az alfa1-receptor blokkolás perifériás vascularis resistencia csökkenést és
következményes vérnyomás csökkenést eredményez. A perctérfogatot (cardiac output) nem befolyásolják.
Nem rontják a lipid statust és az insulin resistenciát sem.
Mellékhatás: Posturalis hypotensio gyakori, kellemetlen mellékhatás. Folyadék retencio és szívelégtelenség
provokálódása is előfordulhat, ami a gyógyszer okozta reflexes sympaticotonia és következményes RAS
aktivitáson keresztül jön létre.
I./4.4.2.4. Béta-adrenerg receptor blokkolók
A béta-adrenerg receptor blokkolókat az alábbi általános tulajdonságaik alapján csoportosíthatjuk:
- Kardioszelektivitás megítélésekor a relatív béta1–receptor blokkoló hatást hasonlítjuk a beta2–receptor
blokkoló hatással (bronchusra, perifériás erekre stb. kifejtett hatás).
- Intrinsic sympathomymeticus aktivitás (ISA) az jelenti, hogy a béta blokkoló hatás mellett egyidejűleg
jelentkező beta agonista hatás, s minél kifejezettebb az ISA, annál kevésbé okoz bradycardiát, AV-csomó
átvezetés hosszabbodást, bal kamra systoles funkcio romlást, bronchospazmust és perifériás ér vasospazmust.
- Lipidoldékonyság tekintetében vannak a nem lipid oldékonyak (pl. atenolol, nadolol), melyek a máj
metabolizmust kikerülik, s ezáltal per os szerként jól használhatók. A lipid oldékonyak (pl. metoprolol,
propranolol) ugyanakkor a májban metabolizálódnak, s ezáltal kifejezett first pass effektus.
A béta-adrenerg receptor blokkolók vérnyomásra kifejtett hatása a következő komponensek eredőjeként jön
létre:
- Vérnyomáscsökkentő hatás egyrészt a percvolumen (cardiac output) 15-20%-al történő csökkenése (csak
az ISA nélküli szerek!), másrészt a renin felszabadulást 60%-al csökkentő hatásuk, s következményes RAS
rendszer gátlás révén jön létre.
- Vérnyomás emelő hatás a beta2-receptor blokkolás és az ér vasodilatacio elmaradása révén jön létre, de ez
a hatás az ISA tulajdonsággal nem rendelkező, nem kardioszelektív beta-receptor blokkolókra jellemző. A
beta2-receptor gátlás eredményeként az alfa 1-receptorokon jobban tud érvényesülni az endogen
cathecolamin hatás, ami szintén vasoconstrictiot és vérnyomás emelkedést eredményez.
A vérnyomásra kifejtett eredő hatás a vérnyomáscsökkentő ill. vérnyomásemelő hatások eredője, ami
összességében vérnyomáscsökkentő hatást eredményez.
I./4.4.2.5. Vasodilatátor hatással is bíró beta-blokkolók
Ebbe a csoportba tartoznak:
- Beta és alfa 1–receptor blokkoló hatással is rendelkező hatóanyagok, mint a carvedilol (Carvedilol),
labetalol és bucindolol. Az utobbi kettő nincs törzskönyvezve.
- Beta blokkoló és NO felszabadító hatással rendelkező hatóanyag a nebivolol (Nebilet).

I./4.4.3. Direkt vazodilatátorok
1. Calcium-csatorna blokkolók
A calcium csatorna blokkolók csökkentik az ischemiás szívbetegség és a stroke kockázatát.

Cukorbetegségben protektiv hatásúak, s nephropathiában mérséklik a proteinuriát. A calcium csatorna
blokkolók két nagy csoportját ismerjük, s ezek a dihydropyridinek és nem-dihydropyridinek.
A dihydropyridinek erős vasodilatátor hatással rendelkeznek, melynek következtében jó
vérnyomáscsökkentő szerek. A vasodilatacio révén reflexes sympaticotoniát okozhatnak, s ez ischaemiát
provokálhat, továbbá a vasodilatacio fejfájást, kipirosodást és bokaoedemat eredményezhet. A sinus csomó
automaciára ill. az AV átvezetésre nem hatnak. A szívizom kontraktilitást nem rontják, s indokolt esetben
csökkent systoles bal kamra funkcio esetén is adhatóak.
A nem- dihydropyridinek csoportjába a verapamil (Verapamil, Isoptin) és diltiazem (Dilzem) tartozik. A
sinus csomó automáciát csökkentik, az AV átvezetést rontják, s ezáltal vezetési zavart provokálhatnak.
Szívelégtelenségben ne adjuk, mivel azt tovább rontják, s fokozzák a mortalitást.
2. Dihydralazine (Depressan), hydralazin
A hydralazin és dihydralazine (Depressan) a precapillaris resistencia erek vasodilataciója révén fejtik ki
hatásukat, s alig hatnak a postcapillaris vénákra. Az erőteljes vasodilatacio és vérnyomásesés következtében
a baroreceptorok aktivizálódnak, s reflexes sympaticotonia jön létre ami egyrészt tachycardiát okoz, másrészt
a renin elválasztás fokozódásával végső soron folyadékretenciót eredményez. A fentiek alapján ezen
vérnyomás csökkentő szereket beta-blokkolóval ill. diureticummal kombinálva alkalmazzuk.
3. Nitroglycerin
A nitroglycerin vénadilatációs hatása az elsődleges, s nagyobb dózisban az arteriolákat is vasodilatálja.
Vérnyomáscsökkentő szerként intravénásan súlyos hypertenzív sürgüsségi esetekben adjuk. A pulmonális
oedema kezelésének is preferált szere. Vérnyomás csökkentőként pe os formában önmagában ne adjuk, de
bizonyos helyzetekben, pl. az ACE-gátló adásának kontraindikációja esetén dihydralazine-al kombinálva
szívelégtelen betegek vasodilataciós kezelésében jó effektussal használható.
4. Nitroprusside
A nitroprusside az arteriolák és vénák simaizomzatát egyaránt direkt módon vasodilatálja, s ezáltal preload és
afterload csökkentést is eredményez. Acut keringési elégtelenség, hypertenzív krízis állapot esetén
intravénásan adandó, nagyon rövid a felezési ideje, s a vérnyomás szoros, invazív monitorozása mellett
alkalmazható csak.

I./4.4.4. Renin-angiotensin-aldosteron rendszer gátlók
1. Béta 1-receptor blokkolók
A béta 1-receptor blokkolók a nephron juxtaglomerularis apparátusában lévő beta 1-receptor blokkolásával a
renin elválasztást mintegy 60%-al csökkenthetik, s a RAS gátlása révén végső soron vérnyomás csökkenést
eredményeznek.
2. Direkt renin inhibitorok
Direkt renin inhibitor az aliszkiren Rasilez 150 és 300 mg-os tabl. formájában érhető el. Felezési idő 40 óra, s
a napi dózisa 1x150-300 mg.
Hatásmechanizmus: A renin-hez nagy aktivitással enzimatikusan kötődik az, s ezáltal a renin-t inaktiválva
az angiotensinogen-ből nem fog angiotenzin I képződni. Vérnyomáscsökkentő hatása ACE-gátlóval vagy
ARB-vel kombinálva tovább fokozható. A vérnyomáscsökkentésen kívül a bal kamra hypertrophiát is
mérsékli, a myocardialis fibrosist csökkenti.
3. Angiotensin convertáló enzim inhibitorok (ACE-gátlók)
Az angiotensin convertáló enzim inhibitorok (ACE-gálók) az angiotensin convertáló enzim gátlásával az
angiotensin I - angiotensin II átalakulás ill. a bradykinin lebontás gátolódik, s ezáltal az angiotensin II
vazoconstrikciót okozó hatása nem érvényesül, ugyanakkor a bradykinin vasodilatator hatása megmarad. A

fenti hatások eredményeként vérnyomáscsökkenés jön létre. Az ACE-gátlók antihypertenzív hatása aspirin
és NSAID szedése mellett csökken. Az ACE-gátlók adása vérnyomás csökkentésen kívül indikált ischaemiás
szívbetegségben, keringési elégtelenségben és chronicus veseelégtelenségben is.
Mellékhatás: angioneuroticus oedema kialakulása és a száraz köhögés a bradykinin szint emelkedésének a
következménye. Vesefunkció beszűkülés kétoldali arteria renalis szűkület során észlelhető. Hyperkalemia az
aldosteron gátlás következménye. Fetus károsító hatása szív, vese és központi idegrendszeri károsodás
formájában manifesztálódhat.
4. Angiotensin II receptor blokkolók (ARB)
Az angiotensin II receptor blokkolók (ARB) az angiotensin II 1-es típusu (AT1) receptorát, s ezáltal az
angiotensin II összes ismert hatását, többek között a vasoconstrikciós hatását blokkolják. Az ARB-k dózistól
függő mértékben csökkentik a vascularis resistenciát, s ezáltal a vérnyomást. A bradykinin szint ugyanakkor
nem emelkedik, ami kieső vasodilataciós hatást fog eredményezni, de egyben jobb mellékhatás profilt is
kölcsönöz az ARB-nek, azaz nem okoznak ezen típusu gyógyszerek száraz köhögést, s jelentősen kevesebb
az angioneuroticus oedema is az ACE-inhibitorokhoz képest. Az ARB-k javítják az endothel dysfunkciot, s
cardiovascularis és renalis protektív hatással is rendelkeznek.
Mellékhatás: vesefunkció beszűkülés, hyperkalemia a RAS gátlás eredményeként. Angioneuroticus
oedema előfordul, de lényegesen ritkábban, mint az ACE-gátlóknál. Száraz köhögés gyakorlatilag nincs.
Fetus károsító hatása miatt terhességben adása kontraindikált.

I./4.5. Antiaritmiás gyógyszerek
Bevezetés
Az antiaritmiás gyógyszerek csoportosításának jelenleg is elfogadott módja a Waughan Williams féle
klasszifikáció. A Class I csoportba a natrium csatorna blokkolók sorolhatók, mely csoportnak további három
alcsoportja van. A Class II csoportot a beta-receptor blokkolók alkotják. A Class III csoportba a kaliumcsatorna blokkolók, míg a Class IV csoportba a calcium-csatorna blokkolók tartoznak. Az egyes csoportokba
tartozó gyógyszereknek nem tisztán csak a fenti csatornákra, receptorokra kifejtett hatásuk van, hanem ennél
összetettebb módon hatnak, s ennek ismerete segít megérteni az egyes gyógyszerek hatásmechanizmusát és
egyben mellékhatását.
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I./4.5.1. Class I: Natrium csatorna blokkolók
I./4.5.1.1. Class IA
I./4.5.1.1.1. Quinidin
Chinidin Alkaloida 300 mg-os capsula formájában van forgalomban. A vesén és májon keresztül választódik
ki, felezési idő 5-8 óra, telítő dózis 600-900 mg, míg a fenntartó dózis 4x300-600 mg.
Elektrofiziológiai tulajdonságok: anticolinerg hatás (M2 receptor blokkoló), ami tachycardiát, AV
átvezetés gyorsítást eredményez. Alfa-adrenerg blokkolás vasodilataciot és reflex sympatikotóniát hoz létre.
Korai utódepolarizáciot okozó hatása felelős a malignus ritmuszavarokért (torsades de pointes VT, VF).
Indikácio: SVES (supraventricularis extrasystole), VES (ventricularis extrasystole) ill. AVNRT
(AV
nodalis reentry tachycardia) gátlás. Pitvari flattern ill. pitvarfibrilláció sinus ritmusba történő konvertálása,
melynek során beta-blokkoló vagy calcium-csatorna blokkoló előkezelés szükséges az AV csomó átvezetés
lassítása végett, mivel a quinidin antikolinerg és reflexes sympatikotoniás hatása gyorsítja az AV átvezetést
és ezáltal a pitvarfibrillációra adott kamrai választ.
Mellékhatás: Hosszú QT és torsades de pointes VT, s az esetek 0.5-2.0% -ban fordul elő syncope.
Hypotensio - a quinidin alfa-receptor blokkoló hatása miatt. Gastrointestinalis panaszok gyakoriak, ilyen a
hányinger, hányás, hasmenés, hasi fájdalom, anorexia. Sok esetben ezen mellékhatás miatt kell megszakítani
a gyógyszer adását. Központi idegrendszeri érintettség, mint fülcsengés, halláskárosodás, látászavar,
zavartság, delirium. Allergiás reakció, mint kiütés, láz, immun-mediált thrombocytopenia, hemolyticus
anemia, ritkán anaphylaxia.
I./4.5.1.1.2. Procainamid
Egyedi import alapján szerezhető be.
Elektrofiziologiai tulajdonságok: Na csatorna blokkoló hatás mellett az IA szerek közül neki van a

leggyengébb antikolinerg hatása.
Indikácio:Hasonlóan a quinidin-hez a supraventricularis és ventricularis aritmiák kezelése. A sVT
kezelésében a lidocain-nál hatásosabb.Újkeletű pitvarfibrilláció sinus ritmusba történő konvertálása. WPW
sy.-ban blokkolja a járulékos köteget, s ezért az ilyen betegek pitvarfibrillálciója esetén kialakuló magas
kamrafrekvenciát jól szünteti.
Mellékhatás: Nem kardiális mellékhatás a bőrkiütés, izomfájdalom, az ujjak vasculitise, Raynaud fenomen,
láz, agranulocytosis kialakulása hypersensitiv reakcio következtében. SLE szerű kép.
Kardiovascularis mellékhatásként myocardium contraktilitást nagy dózisban gátolja. Vasodilataciot és
következményes hypotoniát tud okozni, ami alfa blokkoló hatása nem lévén, az agyban ill. a gerincvelőben
lévő cardiovascularis reflexekre kifejtett sympatholyticus hatásával magyarázható. Ingerületvezetési zavar
jöhet létre. Hosszú QT syndroma talaján kamrai ritmuszavarokat provokálhat.
I./4.5.1.1.3. Disopyramid
Palpitin-PP 100 mg-os capsula formájában formájában érhető el. Vesén és májon kereszül választódik ki.
Felezési idő 8-9 óra, napi adag 4x100-200 mg.
Elektrofiziológiai tulajdonságok: A quinidin-nel egyezik, kivéve az alfa-adrenerg hatást. A HIS- Purkinje
átvezetési időt nyújtja.
Indikácio: SVES, VES aktivitás csökkentés, VT prevencio. Pitvari flattern sinus ritmusba történő
konvertálásakor beta-blokkoló is adandó – lásd quinidin. Sinus ritmus fenntartása pitvarfibrillacio után.
Neurogén syncope. Hypertrophias cardiomyopathiában az inotropia csökkentés ill. a hypertrophiához
asszociált ritmuszavarok kivédése révén fejti ki a gyógyszer kuratív hatását.
Mellékhatás: Parasympatolyticus hatás eredményeként – vizelet retencio, székrekedés, homályos látás, zártzugu glaucoma, száraz száj. QT megnyúlást okoz – VT, torsades de pointes tachycardia. A bal kamra
kontraktilitást csökkenti, ami az eleve csökkent systoles bal kamra funkciót tovább ronthatja.
I./4.5.1.1.4. Ajmalin
Neo-Gilurytmal 20 mg-os tabletta formájában érhető el. Felezési idő rövid, 13 perc. Napi adag 4x20 mg.
Elektrofiziológiai tulajdonságok: Tisztán Na-csatorna blokkoló.
Indikácio:Supraventricularis és ventricularis ritmuszavarok kezelése. Thrombocyta aggregácio gátlása
erősebb az aspirin-nél.
Diagnosticus célú alkalmazása a legelterjedtebb:
WPW sy-ban a meglévő delta-hullám az ajmalin hatására eltűnik, ami anterograd vezetésű járulákos köteg
meglétét ill. a gyógyszer általi gátlását igazolja.
Normál nyugalmi EKG-n a V1-2 elvezetésekben ajmalin hatására megjelenő ST-elevacio Brugada
syndromát igazol.
BTSZB és syncope együttes előfordulásakor, korábban nem igazolt vezetési zavar esetén, az ajmalin
adásával AV-block provokálható, mivel His-Purkinje betegségben az AV átvezetést tovább rontja.
Mellékhatás: Enyhe antikolinerg és myocardium depressziot okozó mellékhatással rendelkezik. HisPurkinje betegségben az AV átvezetést tovább rontja, ezért lehetőleg szárblokkos betegeknek ne adjuk.
Ritkán torsades de pointes tachycardia jelentkezik.
I./4.5.1.2. Class IB
I./4.5.1.2.1. Lidocain
Lidocain 1 és 2%-os inj. formájában érhető el. Felezési idő 2 óra. Telítő dózis:
1-2 mg/kg (max. 300
mg), fenntartó dózis: 1 mg/perc. Jelentős first-pass effectussal rendelkezik, per os adva hatástalan.
Elektrofiziologiai tulajdonságok: A normál sinus csomó automáciára nem hat, de a kórosra (pl. Sick Sinus
Syndroma) igen, bradycardizálhat. Ischaemiában az unidirekcionális blokkból bidirekcionális blokkot hoz
létre, s a reentry körök talaján kialakuló kamrai tachycardiákat így meg tudja szakítani. Járulékos kötegre
nincs befolyással, WPW sy.-ban adható.
Indikácio: Kamrai ritmuszavarokban mérsékelten hatásos, de acut myocardiális infarctushoz társuló kamrai
ritmuszavarokban adható. VF ill. VT megelőzése céljából acut myocardialis infarctusban ne adjuk a lidocain-

t. Kivételt képez ez alól, ha nincs lehetőség az acut myocardiális infarctus monitorozására ill. nem áll
rendelkezésre defibrillátor. Elektromos viharban kiegészítő antiaritmikumként, pl. amiodarone mellett
adhatjuk. Supraventricularis ritmuszavarokban hatástalan.
Mellékhatás: Centralis idegrendszeri hatás - szédülés, paresthesia, zavartság, delerium, aluszékonyság,
coma, görcs. Negatív hemodynamikai hatása minimális, de a már eleve csökkent systoles bal kamra funkciót
tovább rontja.
I./4.5.1.2.2. Mexiletin
Ritalmex 200 mg-os capsula formájában érhető el. Per os jól felszívódik. Telítő dózisa 400-600 mg,
fenntartó dózisa pedig 3x200 mg.
Elektrofiziologiai tulajdonságok: Sinus csomó depresszió révén súlyos bradycardiát okozhat. Nincs
hatással azonban az AV csomó átvezetésére, a QT szakaszra és a pitvari izomzatra.
Indikácio: Acut és chr. kamrai ritmuszavarok kezelése. Supraventricularis ritmuszavarokra, a lidocain-hoz
hasonlóan nincs hatással. Per os szerként a lidocain kezelés folytatásaként adható.
Mellékhatás:
Idegrendszeri hatásként tremor, dysarthria, szédülés, paresthesia, diplopia, nystagmus jelentkezhet. Nincs
számottevő hemodynamikai hatása.
I./4.5.1.2.3. Phenytoin
Diphedan 100 mg-os tabletta ill. Epanutin 250 mg-os inj. formájában érhető el. Májban metabolizálódik.
Adagolása 100 mg iv. 5 percenként az aritmia megszűnéséig.
Elektrifiziológiai tulajdonság: A digitális indukálta késői utódepolarizáció és következményes abnormalis
automacia okozta ritmuszavarok gátlása.
Indikácio:Magyarországon antiepilepticumként van csak törzskönyvezve! Digitalis intoxicatio okozta pitvari
és kamrai ritmuszavarok kezelése, de nem hatásos az ischaemia ill. nem digitális okozta ritmuszavarok
kezelésében.
Mellékhatás:Centrális idegrendszeri hatása nistagmus, ataxia, álmosság, kábultság, coma formájában
jelentkezhet. Gastrointestinális hatása hányinger, epigastriális fájdalom, anorexia. Egyéb hatás
hyperglycemia, hypocalcemia, kiütés, megaloblastos anemia, gingiva hypertrophia, nyirokcsomó,
hyperplasia, peripheriás neuropathia, pneumonitis és gyógyszer indukálta SLE.
I./4.5.1.3. Class IC
I./4.5.1.3.1. Propafenon
Rytmonorm 150 és 300 mg tabletta ill. 70 mg-os inj. formájában érhető el. Adagolása 3x150-300 mg per os.
Propafenon adása mellett a warfarin, digoxin és metoprolol szérumszérumszintje emelkedik.
Elektrofiziologiai tulajdonságok: Gyenge K-csatorna blokkoló és beta andrenerg receptor blokkoló hatással
bír. Spontán automaciát (pl. sinus csomo) ill. a triggerelt aktivitást csökkenti. Az A-H, H-V, PR átvezetési
idő növekszik, a QRS kiszélesedik. A járulékos köteg refrakteritását növeli, WPW-ben adható.
Indikáco: Paroxyzmal supraventricularis ritmuszavarok, mint a pitvarfibrillácio, pitvari flattern szüntetése.
A gyógyszerből 600 mg egyszeri bevétel az acutan kialakuló pitvarfibrillaciót hatásosan terminálhatja - pill
in the pocket. VES, nsVT, sVT, életet veszélyeztető kamrai ritmuszavarok kezelésében hatásos.
Mellékhatás: Magas szérum propafenon koncentráció esetén jelentkezik csak negatív inotróp hatása, ami
40% feletti EF esetén jól tolerálható, de az alatti EF esetén a bal kamra funkciót tovább ronthatja. Strukturális
szívbetegségben ne adjuk.
AV block-ot, sinus csomó depressziót okozhat. Nem kardiális mellékhatás a szédülés, ízérzészavar,
homályos látás. A bronchospazmus enyhe béta-blokkoló hatásának tulajdonítható.
I./4.5.1.3.2. Flecainid
(Magyarországon nincs törzskönyvezve)

I./4.5.2. Class II: Béta-receptor blokkolók
Elektrofiziológiai tulajdonságok: (propranolol a prototípus): Sinus csomó és Purkinje rostok automaciája
csökken. AV csomó átvezetés idő nyúlik, a PR távolság növekszik. His-Purkinje rendszer vezetését csak
nagy dózisban befolyásolja. Kamra izomzatra nem hat, ezért a QRS nem szélesedik, QT nem nyúlik.
Indikácio: azon klinikai állapotok által provokált arritmiák kezelése, melyek közös jellemzője a fokozott
sympaticotoniával járó állapot, így ide tartozik a thyrotoxicosis, pheochromocytoma, anestheticumok
(cyclopropan, halothan), mozgás, emocio, cocain.
Pitvarfibrillacio vagy flattern sinus ritmusba történő konvertálása akkor várható a beta-blokkoló kezeléstől,
ha a ritmuszavar újkeletű vagy szívsebészeti műtéthez társul.
Pitvarfibrillációban, pitvari flattern-ben az AV átvezetés lassításával csökkenti a kamrafrekvenciát.
AV-csomót involváló reentry tachycardiák terminálása, mint az AVNRT, AVRT (WPW), pitvari
tachycardia, „inapropriate” sinus tachycardia.
Digitalis indukálta ritmuszavarok kezelése, mint a pitvari tachycardia, nonparoxysmalis AV junctionalis
tachycardia, SVES, VES és VT.
Mitralis billentyű prolapsussal társult kamrai ritmuszavarok kezelése.
Ischaemiához társuló kamrai ritmuszavarok.
Mellékhatás:
1. Gyengeségérzés – feltehetően a negatív inotrop hatás okoztapercvolumen csökkenés
eredményeként.
2. Hypotonia, bradycardia, szívelégtelenség progressiója.
3. Coronaria spazmus – a beta2 receptoron érvényesülő vasodilatator hatás kiesése és az alfa-adrenerg
agonista vasoconstrikcios hatás fokozott érvényesülése hozza létre.
4. Claudicatio, Raynaud phenomén
(perifériás érspazmus)
5. COPD, asthma bronchiale rosszabbodása (bronchospazmus)
6. Diabetes mellitus incidencia fokozódás.
7. Hypoglicemia kockázatának fokozódása diabetesben, aminek az az oka, hogy a béta blokkoló okozta
sympaticotonia csökkenése miatt kevésbé verítékeznek (alarmírozó tünet kiesése) és kevésbé emelkedik a
vércukor szint (glycolysiscsökken)
8. Lipidanyagcsere zavara - triglycerid szint nő a HDL-cholesterin szint csökken.
9. Pheochromocytoma gyanuja esetén a beta-receptor blokkolók óvatosan adandók, mivel a beta2 receptorok
gátlása miatt kieső vasodilatació mellett fokozottabban érvényesül az alpha adrenerg agonista hatás
(vasoconstrikcio), ami súlyos hypertenzív krízist okozhat.

I./4.5.3. Class III: Kalium csatorna blokkolók
I./4.5.3.1. Amiodaron
Cordarone 200 mg-os tabletta ill. 150 mg-os inj. formájában érhető el. Minimális a first pass effektusa. A
gyógyszer fehérjéhez erősen kötődik (96%), veseelégtelenségben dóziscsökkentés javasolt, nem dializálható.
Accumulálódik a májban, tüdőben, zsírban és a bőrben. Felezési idő: 26 -107 nap. Adagolás: 1-3 hétig 8001200 mg/nap, majd pár hétig 400 mg/nap, majd 100-300 mg/nap fenntartó dózis. Telítő dózis nélkül a steady
state állapot 265 nap múlva érhető csak el!!! Intravénás telítés: 10 perc alatt 150 mg, majd 6 óra alatt 360
mg, majd 18 óra alatt 540 mg. Pár napig ismételhető. VT, VF esetén bolus 150 mg adható 10 perc alatt.
Elektrofiziológiai tulajdonságok: Non - competitiv alpha-és beta receptor blokkolás. Sinus frekvenciát 2030%-al csökkenti. AV átvezetés lassul, PR távolság nő. QT megnyúlás - T hullám kontúrváltozás, U hullám
megjelenése
His-Purkinje átvezetés lassulás és QRS kiszélesedés. Blokkolja a T4 átalakulását T3-á.
Indikácio: Az összes supraventricularis és ventricularis ritmuszavar kezelése. ICD implantált betegeknél a
malignus ritmuszavarok számát csökkentve csökkenti az ICD által leadott shock-ok számát. Súlyos
hemodynamikai állapotban lévő betegeknél az alábbi kedvező hatások elérése céljából adható:
1. coronaria, perifériás erek vasodilataciója.
2. szívfrekvencia csökkentés.
3. az inotropiát minimálisan befolyásolja.

Mellékhatás: Tüdőtoxicitás, ami hypersensitiv reakció következményének tartható, s nehézlégzéssel, száraz
köhögéssel, lázzal jár. Fizikális vizsgálattal tüdőropogás hallható, hypoxia és tüdőinfiltració detektálható.
Kezeléseként az amiodarone elhagyása ill. corticosteroid adása javasolt.
Tünetmentes májenzim emelkedés előfordul, de cirrhosis nem jellemző. Időszakos májfunkció ellenőrzés
javasolt.
Fényérzékenység gyakori tünet, napozás nem javasolt.
Kékes bőrelszíneződés a gyógyszer bőrben történő lerakódásának a következménye.
Hypothyreosis az esetek 2-4%-ban, hyperthyreosis 1-2%-ban alakul ki. A TSH 3 havonkénti ellenőrzése
javasolt.
Cornea-ban microdepositumok a gyógyszer szedését követően fél évvel csaknem 100%-ban kialakulnak, de
ez önmagában nem teszi szükségessé az amiodarone leállítását.
Kardiális mellékhatások:
1. bradycardia az esetek 2%-ban tünetes.
2. Hosszu QT talaján az esetek 1-2%-ban torsades de pointes VT.
A warfarin, digoxin és verepamil szérumszintje emelkedik, ami az adott gyógyszer dóziscsökkentését teszi
szükségessé.
I./4.5.3.2. Dronedaron
Multaq 400 mg-os tabletta formájában érhető el. Felezési idő: 13-19 óra Adagolása 2x400 mg naponta.
Elektrofiziológiai tulajdonságok: lásd. amiodaron.
Indikácio: Pitvarfibrilláció ill. pitvari flattern cardioversiójának elősegítése, a sinus ritmus fenntartása.
Mellékhatás: QT megnyúlást okoz, de a proaritmiás hatása ritka. Gastrointestinalis mellékhatásként
hányinger, hasmenés. Fényérzékenység. Tüdő és pajzsmirigy toxicitása alacsony, ami a gyógyszer
jódmentességének tulajdonítható, s ez a dronedaron-nak az amiodaronehoz képest jobb mellékhatású profilt
kölcsönöz.
A mortalitást az alábbi állapotokban fokozza, ezért adása kontraindikált:
1. NYHA III v. IV.
2. Permanens pitvarfibrillácio és magas vascularis riziko együttes fennálltakor.
I./4.5.3.3. Sotalol
Sotalex mite 80 mg, Sotahexal 80 ill. 160 mg tbl. formájában érhető el. Felezési idő 10-15 óra. Fehérjéhez
nem kötődik, vesén át ürül. Adagolás: 2x 80-240 mg naponta.
Elektrofiziologiai tulajdonságok: Nem szelektív beta adrenerg receptor blokkoló, melynek nincs intrinsic
sympathomymeticus (ISA) hatása.
Indikácio: Supraventricularis ritmuszavarok (pitvarfibrillació, pitvari flattern, pitvari tachycardia, AVNRT
és AVRT) szüntetése. Pitvarfibrillació cardioversióját követő sinus ritmus fenntartás. Kamrai ritmuszavarok
kezelése.
A sotalol adásának elkezdésekor kórházi observació, EKG monitorozás szükséges kifejezett proaritmiás
hatása miatt.
Mellékhatás: Dózisfüggő mértékben várható a proaritmiás hatás (VT, torsades de pointes tachycardia)
jelentkezése, nevezetesen 320 mg esetén 1.6%-ban, míg 480 mg esetén már 4.4%-ban. QT nyúlást okozó
egyéb gyógyszerekkel a sotalol adása nem javasolt. A károsodott bal kamra funkciót tovább rontja, de a
normál bal kamra funkcióra nincs hatással. A sotalol a beta-blokkolóknál részletezett további mellékhatás
profillal is rendelkezik.
I./4.5.3.4. Ibutilid
(nincs Magyarországon törzskönyvezve)
I./4.5.3.5. Dofetilid
(nincs Magyarországon törzskönyvezve)

I./4.5.4. Class IV: Calcium csatorna blokkolók
Verapamil a prototípus. Felezési idő: 3-7 óra, s a norverapamil metabolit felelős az antiaritmiás hatásért.
Vesén keresztül választódik ki 70%-ban. Intravénásan: 1-2 perc alatt 10 mg, ami 30 perc után ismételhető.
Per os: 2x120-240 mg adható.
Elektrofiziologiai tulajdonságok: Verapamil és diltiazem rendelkezik antiaritmiás hatással. Sinus csomó
aktivitását csökkentik, s az AV csomó átvezetést lassítják, de a sinus frekvencia általában mégsem csökken,
mivel a gyógyszer által okozott vasodilatació reflexes sympaticotoniát hoz létre, ami a fenti hatást
ellensúlyozza. A járulékos kötegre nincs hatása, ezért a reflexes sympaticotonia a kötegen keresztül fokozott
kamrai választ válthat ki.
Indikácio: AVNRT, AV reciprok tachycardia - járulékos kötegen a pitvar felé vezetődik az ingerület.
Pitvarfibrillációban és pitvari flatternben a kamrai válasz csökkentése az AV csomó átvezetésének a lassítása
révén.
Kamrai tachycardia alábbi eseteiben adható a verapamil:
1. septumból kiinduló VT
2. Idiopathias, BTSZB morfologiáju VT (jobb kamra kiáramlási tractusból)
3. HCM és sinus arrest esetén
4. Polymorf VT esetén
5. Coronaria spazmushoz társult kamrai ritmuszavar kezelése.
Mellékhatás: a verapamil és diltiazem a már károsodott bal kamra funkciót tovább ronthatja, ezért
előrehaladott szívelégtelenségben, cardiogen shock-ban adása kontraindikált.
Hypotenzio, bradycardia, AV block (II. ill.III foku) fennálta esetén ne adjuk. Óvatosan adandó sinus csomó
dysfunkcio esetén (SSS sy.) az asystolia veszélye miatt.
Pitvarfibrilláció és WPW együttes fennálltakor a verapamil adása kontraindikált, mivel a gyógyszer az AV
csomót gátolva a pitvari ingerületet a rövid refrakteritásu járulékos kötegre tereli, s a pitvari ingerület nagy
frekvenciával tud átvezetődni a kamrára.
A legtöbb VT-ben adása kontraindikált, kivéve a fenti eseteket, s amennyiben bizonytalanok vagyunk a
széles QRS tachycardia eredetében, akkor alapszabály, hogy a verapamil adása kontraindikált.
A verapamil a digoxin excrecióját 30%-al csökkenti, s digitális intoxikációt okozhat.
Hepatotoxicus hatás nem gyakori.

I./4.6. Opioidok
I./4.6.1. Tanulási cél
Cél
A fejezet során elsajátítandó célok:
- Az anesztéziában és az intenzív osztályon használatos opioidok
hatásmechanizmusának megértése
- Az opioidok farmakokinetikai és farmakodinamikai jellemzőinek, továbbá azok
használatából adódó mellékhatások megismerése

I./4.6.2. Kompetencia
Jelen fejezet elsajátításával a hallgató képes lesz arra, hogy az aneszteziológia és
intenzív terápia klinikai gyakorlatában előforduló opioidok hatásait és
mellékhatásait figyelembe véve döntsön azok használatáról.

I./4.6.3. Bevezetés
Bevezetés

Az opioid fájdalomcsillapítók az anesztézia szinte minden területén
használatosak, mindamellett alapvető fontossággal bírnak a kritikus állapotú
betegek gyógyításában. A balanszírozott anesztézia részeként csökkentik vagy
megszüntetik az intraoperatív fájdalmat, tompítják az általános anesztézia során
történő légúti manipulációból adódó szomatikus és autonóm válaszreakciók
mértékét, javítják az intraoperatív haemodinamikai stabilitást, csökkentik az
intravénás és inhalációs anesztetikumok szükséges dózisát, továbbá megfelelő és
folyamatos postoperatív analgéziát biztosítanak. Az opioidok nagy dózisú,
intravénás anesztetikumként történő alkalmazása ma már nem jellemző, korábban
a szívsebészeti anesztéziában volt elterjedt a kedvező haemodinamikai hatások
miatt. Az opioidok a gerincközeli érzéstelenítő eljárások komponense is lehet a
lokális anesztetikumok mellett alkalmazva. Az intenzív ellátást igénylő
betegségek kezelése során gyakran jelentkezik igény az erőteljes
fájdalomcsillapításra és szedációra, amiben szintén jelentős szerep hárul az opioid
analgetikumokra.
Kulcsszavak: opioid, morphin, analgézia, opioid receptor

Történet

I./4.6.4. Az opioidok története, nevezéktana és felosztásuk
Történet
A máknövény (Papaver somniferum) gubójából nyerhető tejnedv különleges
hatása már Kr.e. 300-ban leírásra került egy görög tudós, Theophrastus által. Az
opium szó a görög opos szóból (nektár) származik. Az ókorban az arab és kínai
orvoslás nagy haszonnal alkalmazta a szürkésbarna színű, kábító szagú, vízben
zavarosan oldódó anyagot. 1806-ban egy német gyógyszerész, Friedrich Wilhelm
Adam Sertürner (1783-1841) izolált először egy tiszta hatóanyagot az ópiumból,
melyet Morpheusról, az álmok görög istenéről, morphinnak nevezett el. Az
opioidok mediálta fájdalomcsillapító hatás komplex hatásmechanizmusának
felderítésében nagy szerepe volt két amerikai orvosnak, Henry Knowles Beechernek (1904-1976) és Louis Lasagna-nak (1923-2003), akik felismerték az opioid
(nalorphin) egyidejű agonista és antagonista hatásait. A három fő opioid receptor
1967-ben került leírásra egy amerikai orvos, William R. Martin által. A múlt

Kérdés
Mi a különbség az opiát és
opioid elnevezés között?

század második felében számos természetes, félszintetikus, szintetikus és endogén
opioidot fedeztek fel, melyek a hatásmechanizmusuk egyre mélyebb megértésével
széles körben terjedtek el a gyakorló orvoslásban.
Nevezéktan
1. Opiumnak nevezzük a máknövény gubójából nyerhető nedvet, mely
mintegy
40 alkaloidát tartalmaz, többek között a morphint, codeint,
papaverint, narceint és narcotint
2. Opiátoknak nevezzük az ópiumból származtatható fájdalomcsillapítókat és
félszintetikus fenantrénvázas származékokat
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Kérdés
Hogyan jellemezhető egy
opioid molekula
recepotrkötésére adott
válasza?

Az opioid elnevezést modern értelemben azon természetes, félszintetikus
és szintetikus agonista, illetve antagonista molekulákra használjuk,
melyek opioid receptorokon fejtik ki hatásukat, ami kompetitiv
antagonistával (pl. naloxonnal) felfüggeszthető

Felosztásuk
1. Gyógyszertani felosztás
a. Természetes opioidok
● fenantrénvázas vegyületek (morphin, codein, tebain)
● benzil-izokinolinok (papaverin)
b. Félszintetikus opioidok (heroin, buprenorphin, hydromorphon)
c. Szintetikus opioidok
● morphinánok (levorphanol, butorphanol)
● benzomorphanok (pentazocin, dezocin)
● fenilpiperidinek
(meperidin,
fentanyl,
sufentanil,
remifentanil, alfentanil)
● difenilheptánok (methadon, propoxyphen)
2.

Receptor hatás alapján
a. teljes agonista: a receptorához kötődő ligand maximális
farmakológiai hatást érhet el
b. parciális agonista: a maximális farmakológiai hatás a
rendelkezésre álló összes receptor elfoglalása esetén sem érhető el
c. kevert agonista/antagonista: az egyik opioid receptortípuson
agonista, a másik receptortípuson antagonista hatású a ligand
d. antagonista: a ligand-receptor kötés nem jár farmakológiai
hatással, továbbá jelenlétével képes blokkolni az agonista
kötődését a receptorhoz

Megjegyzés

I./4.6.5. Az opioidok hatásmechanizmusa

Az opiát receptorok és
hatásaik

Opioid receptorok
Az opioid fájdalomcsillapítók opioid receptorokon keresztül fejtik ki hatásukat.
1.

Megkülönböztetünk µ (mü), κ (kappa) és δ (delta) receptorokat, továbbá
ezeken belül altípusokat. Egy opioid molekula eltérő hatással rendelkezhet
a különböző receptorokon (agonista, parciális agonista, antagonista).
a. µ receptor agonista hatás:
● µ1: supraspinalis analgézia, fizikális dependencia
● µ2: spinalis analgézia, légzésdepresszió, gastrointestinalis
motilitás csökkenése, viszketés, miosis, eufória

● µ3 :

az endothel sejteken keresztül érreguláció (NO
felszabadulás), a leukocytákon hatva immunmoduláció
● epeúti spazmus, tolerancia
b. κ receptor agonista hatása:
● κ1a: spinalis analgézia
● κ2a: supraspinalis analgézia, diuresis
● κ2b: neuroendocrin hatások
● κ3: supraspinalis, spinalis és perifériás analgézia, szedáció,
légzésdepresszió
● bélmotilitás csökkenése, diszfória, hallucinációk, fizikális
dependencia, tolerancia
c. δ receptor agonista hatás: spinalis analgézia, légzésdepresszió,
bélmotilitás csökkenés, tolerancia, hőreguláció
● δ1: az agyban és a periférián lokalizált
● δ2: az agyban és a gerincvelőben
[[ 2_abra_1_4_6_fejezet.jpg

felirat: 2. táblázat: Az egyes opioidok receptoriális hatása ]]
Hatásmechanizmusuk: az opioid receptorok mindegyike G-fehérjéhez
kötött
a. a primer nociceptív afferens presynapticus végződésén gátolja az
excitatoros neurotransmitter felszabadulást (Ca2+ influx gátlás)
+
b. postsynapticus membránon K efflux potencírozása, ezáltal
hyperpolarisatio
3. Lokalizáció:
a. a központi idegrendszer számos területén: cortex, thalamus,
amygdala, nucleus accumbens, locus ceruleus, formatio reticularis,
raphe magvak, periaqueductalis szürkeállomány (a leszálló
inhibitoros pálya GABA általi gátlásának gátlása)
b. szenzoros afferes idegek perifériás terminálja (főleg µ receptor)
2.

Kérdés

Mik az opioidok általános
I./4.6.6. Az opioidok farmakokinetikája
farmakokinetikai jellemzői?
● Az opioidok kémiailag gyenge bázisnak tekinthetőek. A pH és pK
(disszociációs konstans) függvényében protonált és szabadbázis formát
vehetnek fel. A protonált forma kevésbé lipidoldékony, ezért nehezebben
jut át a biológiai membránokon.
● A kis lipidoldékonyságú opioidok hatásbeállása lassabb, azonban hatásuk
elhúzódóbb, míg a nagy lipidoldékonyságú molekulák gyors és rövid
hatással rendelkeznek. A nagy lipidoldékonyságú iv. adott opioidok esetén
a tüdő first pass hatása jelentékenyen befolyásolja a gyógyszer
disztribúciós kinetikáját.
● Farmakológiai hatást tekintve a plazmafehérjékhez nem kötött, nem
ionizált frakció a meghatározó.
● Az opioidok többsége a májban metabolizálódik, a clearence mértékét a
máj vérátáramlása határozza meg. Különleges kivételek a remifentanyl, a
meperidin és a heroin extrahepaticus hydrolysise nemspecifikus
észterázok által.
● A kiválasztás nagy része a vesén keresztül történik, ezért csökkent
veseműködés esetén a metabolitok kumulálódásával és azok
következményeivel kell számolni (pl. morphin-3-glucoronid, morphin-6glucoronid, normeperidin).
○ az opioidok kis részben az epével is ürülnek, majd az
enterohepaticus körforgással ismét visszakerülhetnek a szisztémás

Kérdés
Mik a teljes µ agonista
opioidok legfontosabb
hatásai a szervezetre?

vérkeringésbe, ezáltal másodlagos vérkoncentráció emelkedést
okozva (pl. fentanyl).
[[ 3_abra_1_4_6_fejezet.jpg
felirat: 3. táblázat: Az egyes opioidok főbb farmakokinetikai jellemzői ]]

I./4.6.7. A teljes µ agonista opioidok és farmakodinamikájuk
Központi idegrendszeri hatások
● Fájdalomcsillapító hatás (a legtöbb fájdalomtípus esetén hatékony, a
neuropathiás eredetű és az éles, közvetlen fájdalom csillapításában
kevésbé eredményes)
● Eufória, hangulati emelkedés
● Szomnolencia, szedáció
● Csökken az inhalációs és intravénás anesztetikumok szükséges dózisa
● Az agyi vérátáramlást, az intracranialis nyomást és az agyi metabolizmust
enyhén csökkentik, habár a légzésdepresszióból adódó hypercapnia agyi
vasodilatatiót okozhat, ezáltal emelve az ICP-t
● Miosis az Edinger-Westphal mag centrális aktivációja által
● Postoperatív remegés csökkentése (különösen a meperidin)
● Intrathecalis alkalmazás során nagyfokú, főleg az arcra és törzsre kiterjedő
viszketés (naloxonnal antagonizálható, nem hisztamin mediálta), a
klinikumban kevert agonista/antagonistákkal (nalbuphin, butorphanol),
droperidollal, ondansetronnal csökkenthető
● Hányinger, hányás a chemoreceptor triggerzóna (area postrema) aktiválása
által
Respiratoricus hatások
● Légzésdepresszió a PCO2-re és részben a hypoxiára adott légzési válasz
csökkentésével; dózistól függően elsősorban a légzésszám csökken, a
légzési volumen kisebb mértékben változik (súlyos esetben CheyneStokes légzési mintázat, apnoe)
● Köhögéscsillapító hatás, csökkenhet a mucociliaris clearence
● Csökken a felső-alsó légúti reflexek intenzitása
● Nagyobb intravénás dózisoknál a vázizomzat rigiditása jelentkezhet
(fentanyl esetén már 1-2 µg/ttkg dózisban is előfordulhat), mely csökkenti
a mellkasfal compliance-t és a lélegeztethetőséget
Cardiovascularis hatások
● Bradycardia a centrális vagusmag izgatása miatt (a meperidin az atropin
szerű hatása miatt inkább tachycardizál)
● Perifériás vasodilatatio a sympaticus tónus csökkentése által
● Antiarrhytmogén hatás (negatív dromotropia)
● A minimális direkt myocardialis depresszió, a perifériás vasodilatatio,
szívfrekvencia csökkentése és a megtartott haemodinamikai reflexek
magyarázzák az opioidok jó használhatóságát ischaemiás szívbetegeknél
● Hisztamin felszabadulás a hízósejtekből (súlyos esetben generalizált
kipirosodás, hypotensio, tachycardia), különösen morphin és meperidin
esetén
Gastrointestinalis hatások
● Csökken a motilitás a gastrointestinalis traktus minden szintjén
(obstipatio)
● Csökken az emésztőrendszer szekretoros aktivitása
● Növekszik a gastrointestinalis sphincterek tónusa, beleértve az Oddisphinctert is, ami akár 10-szeres epeúti nyomásfokozódáshoz vezethet

Megjegyzés
A legfontosabb
klinikumban használt
teljes opioid agonista
gyógyszerek

Egyéb hatások
● Urogenitalis hatások
○ ureterspasmust, hólyagzáróizom tónusfokozódást okozhatnak
(vizelet retentio)
● Endocrin hatások
○ gátló hatással rendelkeznek a hypophysis-mellékvese tengelyre,
mely által csökken a stressz válaszreakció mértéke
● Szülészet
○ az opioidok átjutnak a placentán, ezért krónikus anyai használat
mellett megvonási tünetek alakulnak ki az újszülöttben
○ a szülésközeli időszakban alkalmazott opioidok légzésdepressziót
okozhatnak a gyermekben
● Tolerancia
○ krónikus alkalmazás esetén ugyan azon dózis csökkenő intenzitású
hatást vált ki
○ kereszttolerancia az azonos receptoron ható szerek között
○ tolerancia alakulhat ki az analgetikus, légzésdepresszív,
köhögéscsillapító, szedatív és euforizáló hatással szemben,
azonban a gastrointestinalis rendszerre és a pupillára gyakorolt
hatással szemben nem
● Dependencia
○ tartós adagolás megszakításakor vagy antagonista hatásra kialakuló
pszichés és szomatikus elvonási tünetek
Tiszta µ agonista opioidok
Morphin:
● alkalmazható intramuscularisan, subcutan, oralisan, intrathecalisan,
epiduralisan és intravénásan is
● a hatásbeállás lassú, hatástartama elhúzódó: csúcshatás kb. 20-30 percen
belül, 4-6 órán át egy bólus iv. 10 mg adagot követően
● 90%-ban a májban metabolizálódik, fő aktív metabolitjai a morphin-3glucuronid és morphin-6-glucuronid, melyek a vesén keresztül és 10%ban az epével ürülnek; 5-15%-ban a morphin változatlan formában ürül a
vizelettel
● intra és postoperatív analgetikus dózisa: iv. 0,03-0,15 mg/ttkg vagy im.
0,05-0,2 mg/ttkg
Meperidin:
● lipidoldékonyabb, mint a morphin
● hatásbeállása gyorsabb, időtartama 2-3 óra iv. 80 mg bólust követően
● fő aktív metabolitjai a meperidinsav és normeperidin (T1/2γ: 8-12 h),
melyek konvulzív hatással bírnak (veseelégtelenségben kumulálódhat);
7%-ban a meperidin változatlanul ürül a vizelettel
● hatásai összehasonlítva a morphinnal: kevésbé hypnoticus, nem okoz
obstipatiót, kevésbé okoz vizeletretenciót, kevésbé relaxálja az uterust,
biliaris hatása gyengébb, kisebb mioticus hatás
● monoamino oxidázzal együtt alkalmazva szerotoninerg krízis következhet
be (clonusok, delirium, hyperreflexia, hyperpyrexia), együtt alkalmazásuk
ellenjavallt
● postoperatív analgetikus dózis: iv. 0,2-1,0 mg/ttkg vagy im. 0,5-1,0
mg/ttkg; idős, illetve súlyos máj, -veseelégtelenségben csökkentett dózis
● maximális megengedett napi dózis 600 mg, legfeljebb 48 órán keresztül
Fentanyl
● jelentős lipidoldékonysága miatt plazmakoncentrációja jól korrelál a CSF

●
●
●
●
●

koncentrációjával, továbbá jó lipidoldékonysága lehetővé teszi a
transdermalis alkalmazását
hatásbeállása gyors (3-5 perc), időtartama 30-45 perc iv. 100 µg bólust
követően
metabolitjai inaktívak, terminális felezési ideje kb. 8 óra
kevésbé okoz hisztaminfelszabadulást, mint a morphin, viszont az
izomrigiditás (mellkasmerevség) gyakoribb
intraoperatív analgetikus dózis a balanszírozott anesztézia részeként: 2-6
µg/ttkg bólus indukciókor, majd 25-100 µg iv. bólusokkal ismételhető 1530 percenként vagy 0,5-5,0 µg/ttkg/h folyamatosan perfúzorban
intrathecalisan alkalmazva dózisa 10-25 µg, epiduralisan 1-2 µg/ttkg

Alfentanil
● kevésbé lipidoldékony, mint a fentanyl, ezért kisebb mértékben
kumulálódik a zsírban és az izmokban
● hatásbeállása gyors (1,5-2 perc), időtartama 12-18 perc iv. 0,75 mg bólust
követően
● balanszírozott anesztéziában kezdő dózisa 10-30 µg/ttkg iv., majd 5-10
µg/ttkg intermittáló bólusok vagy 0,5-2,0 µg/ttkg/min perfúzorban
Sufentanil
● rendkívül lipidoldékony, potens és gyors hatású opioid
● hatásbeállása 3-5 perc, időtartama 30-45 perc indukciós dózisú iv. bólust
követően
● az anesztézia indukciójakor dózisa 0,5-5,0 µg/ttkg iv., mely 0,1-0,25
µg/ttkg bólusokban ismételhető az anesztéza alatt
Remifentanil
● az egyik legújabb klinikai használatban lévő opioid
● hatásbeállása 1,5-2 perc, hatástartama mindössze 6-12 perc 100 µg iv
bólust követően
● a nemspecifikus hydrolyis miatt a legfőbb hatástartamot meghatározó
tényező a metabolizmus, így nem kumulálódik a szervezetben
● 0,05-0,3 µg/ttkg/min dózisban kielégítő analgéziát biztosít a sebészi
beavatkozásokhoz
Megjegyzés
A kevert
agonista/antagonista
opioidok általános
jellemzői és hatásaik

(Tramadol)
● közepesen erős µ agonista, továbbá gátolja a noradrenalin visszavételt a
synapsisokból és fokozza a szerotonin felszabadulást
● naloxonnal csak részlegesen függeszthető fel a hatása
● terápiás dózisban nincs légzésbénító hatása és nem befolyásolja a
gastrointestinalis motilitást, a keringésre gyakorolt hatásai elenyészőek
● MAO bénítókkal és egyéb szerotonin reuptake inhibitorokkal együtt adva
szerotoninerg krízist okozhat
● közepesen erős fájdalom csillapítására adott 50-100 mg iv. bólus után
hatása kb. 4-6 órán keresztül tart

I./4.6.8. A kevert agonista/antagonista opioidok és
farmakodinamikájuk
Megjegyzés
Az opioid antagonisták
hatásai és legfontosabb
képviselői

A csoport közös jellemzői:
● az erős analgetikus hatás a közepes-erős fájdalmak csillapítására
● a morphint antagonizáló hatás, mely a morphin/kevert agonista arányától
függ
● a mellékhatások spektruma az adott szer receptor preferenciájából

levezethető
A parciális κ agonisták (pentazocin, butorphanol, nalbuphin) analgetikus és
szedatív hatással rendelkeznek, továbbá komptetitiv µ antagonistaként
felfüggesztik a morphin hatásait. Az epeutakra, az urogenitalis és a
gastrointestinalis traktusra gyakorolt mellékhatások kevésbé kifejezettek.
A parciális µ agonisták (buprenorphin) nagy affinitással kötődnek a µ
receptorhoz, de hatásuk limitált, ezért önmagukban alkalmazva morphinszerű
hatással bírnak, míg azzal együtt alkalmazva csökkentik az opiát szerű hatásokat.

I./4.6.9. Az opioid antagonisták és farmakodinamikájuk
Klinikai felhasználásuk célja az opioid túladagoláskor kialakuló, illetve az opioid
komponenst használó anesztézia után fennmaradó idegrendszeri és
légzésdepresszió felfüggesztése. Továbbá csökkentik az opioid által kiváltott
hányingert, viszketést, vizeletretenciót, izomrigiditást és epeúti spazmust.
Azonban az opioidok okozta depresszió hirtelen visszafordításakor tachycardia,
vérnyomásemelkedés, remegés, izzadás és hányás jelentkezhet.
Naloxon
A naloxon kezdő dózisa intravénásan 0,4-0,8 mg, mely nem kielégítő
hatékonyság esetén többször is ismételhető. A hatás 1-2 percen belül jelentkezik,
hatástartama 30-60 perc, terminális plazmafelezési ideje 1-2 óra. A renarkotizáció
elkerülése végett dózisát ismételni kell még a hatástartam lejárta előtt.
(Naltrexon)
Hosszabb hatású, mint a naloxon, orálisan és intramuszkulárisan is használható.
Gyorsan felszívódik és 95%-ban metabolizálódik aktív metabolittá (6-βnaltrexon). Terminális felezési ideje 13 óra, hatása 2-3 napig is eltarthat
megfelelő telítés után.

I./4.7. Intravénás szedatohipnotikumok
I./4.7.1. Tanulási cél
Cél

A fejezet során elsajátítandó célok:
- Az aneszteziológiai gyakorlatban rendszeresen használt, intravénásan alkalmazott
szedatohipnotikumok
történetének,
legfontosabb
farmakokinetikai
és
farmakodinamikai jellemzőinek megismerése
- Az adott gyógyszercsoport alapvető szereinél a fontosabb dózisok ismerete

I./4.7.2. Kompetencia
A hallgató a fejezetben foglaltak elsajátításával képes lesz ezen szereket a megfelelő
indikációval, a megfelelő dózisban, azok hatásait és mellékhatásait figyelembe véve
alkalmazni.

I./4.7.3. Bevezetés
Bevezetés

A narkózishoz használt intravénás szedatohipnotikumok egyike sem felel meg teljes
egészében az ideális anesztetikum irányába támasztott követelményeknek, habár
mindegyik szer rendelkezik a többihez viszonyított előnyös és hátrányos
tulajdonságokkal.
Éppen
ezért
különösen
fontos
ezen
gyógyszerek
farmakokinetikájának és hatásainak ismerete, hogy egy adott helyzetben az
aneszteziológus képes legyen a legalkalmasabb szert kiválasztani és azt megfelelően
használni.

I./4.7.4. Barbiturátok
Történet
Az első anesztetikumként használt barbiturátok az 1920-as években kerültek
bevezetésre (amobarbital, pentobarbital), de a kiszámíthatatlan farmakokinetikai és
farmakodinamikai hatások miatt új, stabilabb szerek kifejlesztésére támadt igény. A
metilált oxybarbiturát (hexobarbital) már kedvezőbb paraméterekkel bírt, de az igazi
áttörést a thiopental megalkotása jelentette az 1930-as évek elején, mely Ernest Henry
Volwiler (1893-1992) és Donalee L. Tabern (1900-1974) amerikai gyógyszerészek
nevéhez fűződik. Az első klinikumban történő felhasználása Ralph Milton Waters
(1883-1979) amerikai orvosprofesszor munkásságának köszönhető. A thiopental mai
napig az egyik leggyakrabban alkalmazott intravénás anesztetikum.

Kérdés
Miben különbözik a
barbiturátok GABAA
receptorra gyakorolt
hatása a többi
anesztetikumétól?

Hatásmechanizmus
Hatásmechanizmusa egyelőre még nem ismert teljes mélységében, valószínűleg a
gátló GABA neurotranszmitter potencírozásán és az excitátoros neurotranszmitterek
(glutamát, Ach) gátlásán alapul.
● kis dózisban csökkenti a GABA neurotranszmitter kötőhelyéről történő
disszociációs hajlandóságát (a GABAA receptoron saját kötőhellyel
rendelkezik)
● nagy dózisban önmagában is képes megnyitni a Cl- csatornákat, ezáltal
hyperporalizálva a postsynapticus neuron membránt
Farmakokinetika
● az anesztézia indukciójához használt bólus barbiturát hatástartamát a gyors
redisztribúció határozza meg

●

●

●
●
●

infúzióban folyamatosan adagolva vagy többször ismételt kisebb dózisok
esetén a
hatásidő inkább a metabolikus eliminációtól és az alacsony
vérellátású, nagy kapacitású szervekben történő újraeloszlástól válik függővé.
a májban metabolizálódik (kiv: a phenobarbital csak minimális mértékben) a
cytochrom P450 enzimmel 4 lépésben aktív metabolitokká, nagyobb dózisban
nulladrendű kinetikával, ezért gyakori az akár 24 óráig is eltartó „hangover”
hatás nagy iv. bólust követően
metabolitok kiválasztása a vesével, kis hányadban változatlan formában is
terminális felezési idő a thiopentalnál 12 óra, metohexitalnál 4 óra
az indukciós dózis lassú adása, vagy kisebb bólusokra (teszt dózis) történő
elosztása javasolt a hemodinamikai stabilitás megőrzése végett idős, elesett
betegeknél, hypovolaemia vagy szívelégtelenség esetén

Farmakodinámia
● Központi idegrendszer:
○ dózisfüggően okozhatnak enyhe szedációt vagy teljes eszméletlenséget,
antalgéziás hatásúak
○ csökkentik az agy oxigénfogyasztását (50%) és vérátáramlását, továbbá
az ICP-t (neuroprotekció)
○ anticonvulsiv (thiopental) és görcskészséget fokozó hatás egyaránt
lehetséges (methohexital)
● Légzőrendszer:
○ dózisdependens légzésdepresszió (indukciós dózis az esetek 20%-ban
apnoéval jár kb. 1-1,5 perccel a beadást követően), opioidokkal együtt
adva fokozott depresszió
○ a többi szedatohipnotikumhoz képest kevésbé tompítja a felső légúti
reflexeket (relatív gyakori laryngospasmus ITN indukciónál)
Kérdés
● Szív-érrendszer:
Mikor kell a
○ vérnyomáscsökkentő
hatás
(vaso(veno)dilatatio,
direkt
barbiturátok
cardiodepresszio), thiopental > methohexital
alkalmazásakor különös
● Egyéb hatások
óvatossággal eljárni?
○ esetenként
hisztaminfelszabadulás (vérnyomáscsökkenés, légúti
szűkület), ezért asthmában használatuk nem javasolt
○ egyes porphyria típusban kumulálódik a toxikus δ-aminolevulinsav
(ALA) az ALA szintetáz indukciója miatt
○ csökken a vese vérátáramlása és növekszik az ADH hormonelválasztás
○ subhypnoticus dózisban antanalgéziát okoz
Aneszteziológiai felhasználásuk
● narcosis inductioja
○ thiopental: 3-7 mg/ttkg, methohexital: 1-1,5 mg/ttkg
○ hatásbeállás 30 másodperc alatt, hatástartam 5-10 perc (thiopental),
illetve 2-3 perc (methohexital)
● anesztézia fenntartása
○ a thiopental hosszantartó szedációra/anesztézia céljára nem előnyös
szer a hosszú context-szenzitív felezési idő miatt (a
plazmakoncentráció felezési ideje a folyamatos infúzió leállítását
követően)
○ fenntartó adagok: thipoental 50-100 mg 10-12 percenként,
methohexital 20-40 mg 4-7 percenként 70 kg-os átlagos paciens esetén

I./4.7.5. Benzodiazepinek
Történet
Az első benzodiazepin szintetizálása (diazepam) 1959-ben egy lengyel vegyész, Leo

Henryk Sternbach (1908-2005) nevéhez fűzhető. Ezt követően számos egyéb
benzodiazepin került megalkotásra (oxazepame 1961-ben, lorazepame 1971-ben,
midazolam 1976-ban) Az diazepam első iv. anesztetikumként történő alkalmazása
1965-ben történt.

Kérdés

Hatásmechanizmus
A GABAA receptoron saját kötőhellyel rendelkezik az α és β alegység között az agy és
a gerincvelő számos területén, és allosztérikusan kötődve növeli a GABA receptor
GABA ligand iránti affinitását, ezáltal potencírozva annak hatását. Nagy, hypnoticus
dózisban egyéb mechanizmusok is szerepet játszanak, úgymint az adenozin reuptake
és a neuronalis Ca2+ áramlás gátlása. Ezenkívül agonista funkcióval rendelkezik a
glycin receptorokon.

Mik a benzodiazepinek Farmakokinetika
legfontosabb
A benzodiazepinek kisméretű, többnyire jó lipidoldékonyságú molekulák, melyek
farmakokinetikai
szájon át és intravénásan is alkalmazhatóak
jellemzői?
● hatástartamuk alapján lehetnek rövid hatástartamúak (midazolam,
triazolam), közepes hatástartamúak (alprazolam, brotizolam) és hosszú
hatástartamúak (diazepam, nitrazepam, clonazepam), Magyarországon
jelenleg több mint 20 féle benzodiazepin van forgalomban
● metabolizmusuk a májban történik oxidációs (aktív metabolitok) és
konjugációs (inaktív metabolitok) folyamatok által, vegyületenként változó
mértékben:
○ midazolam (rövid hatástartam, terminális felezési idő 1,5-5 óra): rövid
felezési idejű aktív hidroxilált metabolitok, melyek konjugálódással
rövid időn belül inaktiválódnak
○ lorazepam (közepes hatástartam, eliminációs féléletidő 15 óra): döntően
inaktív, konjugált metabolitok
○ diazepam (hosszú hatástartam, terminális felezési idő 20-50 óra): aktív
oxidált metabolitok, hosszú felezési idővel 36-200 óra)
○ a midazolam és diazepam oxidációs folyamatai elhúzódhatnak idős
korban, májbetegségben (cirrhosis), együtt alkalmazott gyógyszerek
által (pl, cimetidin, erythromycin)
● a metabolitok excretioja főleg a vesén keresztül történik (veseelégtelenség és
elhúzódó adagolás konstellációjakor a hatástartam dramatikusan megnőhet), a
diazepam esetén az enterohepaticus körforgás másodlagos plazmakoncentráció
emelkedést okozhat 6-12 órával a beadást követően
● krónikus BZD használó betegnél nagyobb szükséges dózissal kell számolni
Farmakodinamika
● Központi idegrendszer: kis dózisban anxiolyticum, nagyobb dózisban
szedatohypnoticum, kongrád és anterográg amnéziát okoznak, antikonvulzív
hatásúak (diazepam, clonazepam), a barbiturátoknál kisebb mértékben
csökkentik az agyi vérátáramlást és ICP-t
● Légzőrendszer: intravénásan adagolva dózisdependens légzédepresszió
(hypoxiás légzési ingerválasz csökkenése), az opioidokkal synergizmus
● Cardiovascularis
rendszer: megtartott haemodinamikai reflexek és
myocardialis kontraktilitás, a vérnyomás mérsékelten csökkenhet a perifériás
vasodilatatio miatt
● Izomrelaxáns hatás (centrális hatásmechanizmus)
●

a benzodiazepinek hátrányos tulajdonságai: nagy dependencia kapacitás,
viselkedési és alvási zavarokat okozhatnak, esetenként kiszámíthatatlan és
elhúzódó hatás, súlyos fokú posztoperatív zavartságot okozhatnak

Aneszteziológiai felhasználásuk
● midazolam: erős amnéziát okozó hatás, közepes anxiolyticus, izomrelaxáns és
sedatohypnoticus hatás
○ premedikáció
■
per os 7,5-15 mg csúcshatását 1 óra alatt éri el
■
intramuscularisan 5 mg csúcshatás 30-90 percen belül
○ szedáció
■
iv 1-2 mg-ban 30-60 percig tartó anxiolyist, anterográd
amnéziát, álmosságot okoz; 0,5-1 mg-al ismételhető
○ anesztézia indukciója: iv. 0,05-0,4 mg/ttkg, hatáskezdet 60-90 mp alatt,
csúcshatás 2-5. percben, hatástartam 15-20 perc;
■
idős korban kisebb dózisok is elegendőek
■
fenntartás 0,05 mg/ttkg bólusonként, vagy 0,25-1,0 μg/ttkg/min
perfúzorban
● diazepam: erős anxiolyticus és izomrelaxáns hatás, enyhe sedatohypnoticus és
amnesztikus hatás
○ premedikációban per os 5-10 mg, 1 óra alatt hatásfelépülés
■
időseknél 5 mg-ban, fiatal betegnél 10 mg-ban alkalmazva a
beteg általában ébreszthető
○ anesztézia bevezetésére: iv. 0,3-0,6 mg/ttkg, fenntartás 0,1 mg/ttkg
● clonazepam:
○ antiepileptikumként és szorongásoldóként használatos
(0,5-3 mg iv. vagy per os egy vagy több részletben naponta)
● alprazolam
○ anxiolyticumként és alvást elősegítő szerként alkalmazott,
főleg premedikációban per os 0,25-0,5 mg dózisban (súlyos
esetben a dózis növelhető)
A benzodiazepin hatás felfüggesztése - flumazenil
Kompetitiv antagonista a GABAA receptor benzodiazepin kötőhelyén, ezáltal
felfüggesztve a benzodiazepinek legtöbb hatását. Kezdő dózisa 0,1-0,2 mg iv., szükség
esetén
1-2 percenként az adag ismételhető az 1 mg összdózis eléréséig
(különleges esetben a maximális megengedett dózis 3 mg).
● májban metabolizálódik, eliminációs T 1/2 1 óra, hatástartama 20-120 perc,
indikációtól függően dózisa ismétlendő a reszedációt megelőzendő
● elővigyázatosság szükséges epilepsziás, benzodiazepin dependens betegben,
továbbá súlyos koponyasérült páciensnél az ICP emelkedése miatt

I./4.7.6. Propofol (2,6-diisopropylphenol)
Történet
A 2,6-diisoprpylphenol hipnotikus hatása először 1973 májusában került regisztrálásra,
azonban az első klinikai vizsgálatok csak 1977-ben kezdődtek meg, a kereskedelmi
forgalomban pedig 1986-tól elérhető. Napjainkban rendkívül széles körben használt,
az anesztézia szinte minden területén preferált anesztetikum.
Hatását a GABAA (növeli a ligand affinitását receptorához) és NMDA glutamát
receptorokon keresztül fejti ki.
Farmakokinetika
A propofol egy vízben nem oldódó gyógyszer, mely 1%, illetve 2%-os emulzió
formában használatos (az emulzió tartalma: 10% szójababolaj, 2,25% glycerol és 1,2%
tisztított tojáslecitin). Az emulzió jó táptalajt szolgáltat a baktériumok számára, ezért
több gyártó bakteriostaticus szerekkel dúsítja készítményeit (pl. EDTA, metabiszulfit,
benzil-alkohol).

Kérdés
Milyen veszélyekkel
járhat, ha a propofol
emulziót felbontás után
sokáig állni hagyjuk és
utána alkalmazzuk?

●

lipidoldékonysága kb. 10x nagyobb, mint a thiopentalé, ezért rövid a
hatásbeállás és a hatástartam is
○ iv. 1-2,5 mg/ttkg bólust követően 30-60 mp alatt hatás („kar-agy idő”),
a gyors redisztribúcióból következően kicsi a hatástartam, 3-8 perc
(T1/2α: 1-2 perc, T1/2β: 30-70 perc, T1/2γ: 4-6 óra)
● metabolizmusa 60%-ban hepaticus és 40%-ban extrahepaticus (vese) módon
történik
● fokozott óvatossággal, csökkent dózisban alkalmazandó: idős korban,
szívelégtelenségben, hypovolaemiás állapotokban
Farmakodinamika
● Központi idegrendszer: sedatohypnotikus és amesztikus hatás, csökkenti az
agyi metabolizmust és vérátáramlást, hányáscsillapító hatás, kellemes ébredés,
a görcskészségre kifejtett hatása még nem tisztázott
● Légzőrendszer: dózis dependens légzésdepresszió (opioidokal együtt
alkalmazva fokozott), indukciós dózisnál 20-30%-ban apnoe néhány percig,
csökkenti a légúti manipulációból fakadó védekező légúti reflexek és
haemodinamikai válaszreakciók mértékét (laryngealis maszk és endotrachealis
tubus használatakor különösen előnyös)
● Cardiovascularis hatások: nagyfokú vazodilatáció (30%-os TPR csökkenés)
(vérnyomásesés), cardiodepresszáns hatás
● Egyéb hatások: csökken az izomtónus, fájdalom az intravénás adagoláskor (a
bólus propofolt megelőzően 0,3 mg/ttkg iv. lidocain csökkentheti a fájdalom
mértékét), allergiás reakció fordulhat elő a tojásfehérjére és szójababra,
mogyoróra érzékeny páciensekben
Aneszteziológiai felhasználás
● anesztézia indukciója: 1-3 mg/ttkg
● anesztézia fenntartása:
○ bólusokkal
○ adagolási séma perfúzorral
■
1 mg/ttkg indukciót követően 10 mg/ttkg/h
10 percen át, majd 8 mg/ttkg/h 10 percen át,
majd 6 mg/ttkg/h
■
ezen séma dózisai nitrogén-oxidul adása
mellett érvényesek, ennek hiányában
magasabb értékek beállítása szükséges
● szedáció: töltő dózist (0,5-1 mg/ttkg) követően 25-100 μg/ttkg/min

I./4.7.7. Etomidat
Hatásmechanizmus
Hatását a reticularis felszálló rendszer depressziójával és a GABA A receptorhoz
kötődve annak GABA iránti affinitásának növelésével fejti ki.

Kérdés

Farmakokinetika
● fiziológiás pH-n jó lipidoldékonyság, az etomidat propilén-glikol vagy lipid
emulzióban kerül forgalomba
● 0,2-0,5 mg/ttkg iv. bólust követően rövid, 5-10 perces hatástartamáért a gyors
redisztribúció felelős; T1/2α: 2-3 perc, redisztribúciós felezési ideje 30 perc,
terminalis felezési ideje 3-5 óra
● metabolizációja hepaticus és extrahepatikus (plazmaészterázok) folyamatok
által történik
● metabolitjai a vesével ürülnek, kumulációs hajlama elhanyagolható

Mi az etomidat előnye a Farmakodinamika
többi anesztetikummal
● Központi idegrendszer:
szemben? Mik a
○ hypnoticus hatását egy „kar-agy idő” alatt kifejti
hátrányai?
○ analgetikus hatással nem rendelkezik
○ csökkenti az agyi metabolizmust és vérátáramlást.
○ alkalmazásakor myoclonusos mozgások jelentkezhetnek (40%)
● Légzőrendszer:
kevésbé
kifejezett
a
légzésdepresszio,
mint
a
propofol/thiopental esetén, de átmeneti apnoe lehetséges az indukciónál
● Cardiovascularis rendszer: a szedatohipnotikumok között az etomidat biztosítja
a legstabilabb keringési státuszt, feltételezhetően a megtartott autonom
sympaticus tónust és baroreflexek miatt
● Egyéb hatások:
○ hosszabb alkalamzás esetén az adrecocorticalis rendszer suppressziója
lehetséges (11β-hidroxiláz enzim dózis dependens gátlása a
mellékvesekéregben). Az enzim szuppresszió okozta glükokortikoid
szintézis változás kivédhető C-vitamin adagolással, ugyanakkor klinikai
relevanicája nincs
○ nagyfokú hányinger, hányás jelentkezhet (30%) habár napjainkban a
lipidemúlziós forma alkalmazásával ez a mellékhatás nem jelentkezik
○ superficialis thrombophlebitis 48-72 órával a használatát követően
○ Propofolhoz hasonlóan irritálja a vénákat, lidocain megelőző adagolása
(0,3 mg/ttkg) ajánlott.
Klinikai felhasználása
Olyan betegekben ajánlott, akik altatásánál a megtartott haemodinamikai paraméterek
és a kedvező agyi változások különleges jelentőséggel bírnak (szív és érbetegek,
shockos állapot, idegsebészet).

I./4.7.8. Ketamin
Történet
1962-ben Calvin L. Stevens (1923-), amerikai vegyész nevéhez köthető egy
phenylcyclin derivátum, a ketamin megalkotása. Az embereken történő vizsgálatok
1965-ben kezdődtek meg, míg a klinikai gyakorlatba az 1970-es évek elején került be.
Hatásmechanizmus
Hatását az előbbekben említett anesztetikumoktól eltérően legfőképpen az NMDA
glutamát receptorok gátlásán keresztül éri el, így gátolva az idegsejtek ingerület
átadását.
Farkamokinetika
● két sztereoizomerje létezik: S(+) és R(-)
● az S(+) enantiomer potensebb és kevesebb mellékhatással rendelkezik,
továbbá rövidebb hatástartammal bír, mint a racém keverék
● vízben részben oldódik, a thipoentalnál 5-10x jobb lipidoldékonysággal
rendelkezik
● 2-2,5 mg/ttkg iv. bólust követően gyors hatásbeállás 30-60 mp alatt, 10-15
perces hatástartam, de relatív lassú ébredés (disztribúciós idő 11-17 perc),
eliminációs féléletideje 2,5 óra
Kérdés
○ intramuscularisan 3-5 mg/ttkg-ban adva a hatásbeállás
3-4 perc alatt, hatástartam 15-25 percig
Milyen különleges
● metabolizáiója a májban történik, metabolitja a norketamin aktív metabolit
hatásokkal rendelkezik a
● a metabolitok a vesén keresztül ürülnek (80%)
ketamin?
Farmakodinamika

●

Központi idegrendszer
○ a ketamin indukálta anesztáziát disszociativ anesztéziának nevezzük
(a beteg mozoghat, szemét nyithatja, vokalizálhat)
○ erőteljes analgetikus hatás
○ az ébredés után előfordulhat 1-2 óriág tartó amnézia, nyugtalanság,
agitáció, dezorientáció, delirium
○ élénk és kellemetlen hallucinációk/rémálmok jelentkezhetnek az első
24 órában (incidenciájuk csökkenthető opioid, butyrophenonok,
benzodiazepin, physostigmin együttes alkalmazásával), azonban ebben
az esetben a centrális szimpatikus tónus is deprimálódik,
következményes hemodinamikai depressziót okozva.
○ alkalmzását követően növekedhet az agyi verátármlás, metabolizmus és
intracranialis nyomás.
○ postoperatív hányinger, hányás
● Légzőrendszer
○ ellentétben a többi anesztetikummal nem okoz légzésdepressziót és a
védőreflexeket is kisebb mértékben tompítja (de az aspirációveszély
fennáll)
○ bronchodilatator
○ bőséges nyálelválasztást okoz
● Cardiovascularis rendszer
○ noradrenalin felszabadulást okoz (gátolható pl. barbituráttal,
benzodiazepinnel, droperidollal), továbbá csökkenti a baroreceptor
reflex mértékét centrális támadásponttal (nucleus tractus solitarius)
○ így másodlagosan sympaticus tónusnövelő hatással bír, mely által emeli
a vérnyomást, a szívfrekvenciát, a kontraktilitást, a szívperctérfogatot
és a szisztémás perifériás érellenállást (maximális sympatikus aktiváció
esetén nem változnak, vagy csökkennek a fenti paraméterek)
○ ezáltal növekszik a szív oxigénfogyasztása, arányaiban jobban, mint a
szív oxigénellátottsága (ISZB-ban fokozott óvatosság)
Klinikai felhasználása
● anesztézia indukciója hypovolaemiás, shockos és cardiális dysfunctioval járó
állapotokban, továbbá bronchoconstrictiora hajlamot mutató páciensek esetén
(0,5-2,5 mg/ttkg iv, 4-6 mg/ttkg im.)
● subhypnoticus dózisban analgéziára (0,15-0,25 mg/ttkg iv.)/szedációra
(0,2-0,8 mg/ttkg iv.) fájdalmas beavatkozásokhoz vagy intenzíves szedálásra
asthmás betegekén
● intramuszkuláris alkalmazhatósága miatt gyermekgyógyászatban

I./4.7.9. Droperidol
A butyrophen neuroleptikumok e képviselője antagonistaként viselkedik a D 2
receptoron, továbbá allosztérikus aktivátorként a GABAA receptoron, míg az egyéb
receptorokra kifejtett hatása (muszkarinerg, α-adrenerg, szerotoninerg, hisztaminerg)
arányaiban jóval kisebb mértékű.
Kérdés
Mit jelent a
neuroleptanesztézia?

Aneszteziológiai jelentősége a neuroleptanesztézia komponenseként van:
● 10-15 mg droperidol (0,25-0,5 mg/ttkg) + 2-4 μg/ttkg fentanyllal együtt
alkalmazva + N2O/O2 kiegészítés
● a droperidol hatása iv. adagolást követően 3-10 percen belül jelentkezik,
eliminációs féléletideje 2 óra
● a májban metabolizálódik, metabolitjai a vesével ürülnek
●

haemodinamikailag stabil, enyhe vasodilatatiót okoz (α receptor gátlás),

dózisdependensen nyújtja a QTc időt
nem okoz légzésdepressziót, az opioidok ezirányú hatását nem potencírozza
0,625-1,25 mg-os dózisban (10-20 μg/ttkg) kiváló antiemetikus hatással
rendelkezik
● nagy dózisban extrapyramidalis mellékhatások jelentkezhetnek, fokozza a
görcskészséget
●
●

I./4.7.10. Dexmedetomidin
Ez az első olyan szelektív α2 receptor agonista, mely specifikusan szedatívumként
került forgalomba. α2 szelektivitása meghaladja a clonidinét (α2:α1 arány 1600:1-hez,
szemben a clonidin 200:1-hez arányával). A locus ceruleuson hatva fiziológiás alvást
indukál, továbbá spinális szinten analgetikus hatással bír.
●
●
●

Kérdés
Miért előnyös a
dexmedetomidin
preoperativ
alkalmazása?

●
●
●
●
●

erős szedatívum, azonban amnesztikus, antikonvulzív és hypnotikus
hatással nem rendelkezik
nem okoz légzésdepressziót
csökkenti a vérnyomást és a szívfrekvenciát (nagyobb dózisokban kezdeti
vérnyomáskiugrást okozhat az α2B adrenoreceptor stimuláció miatt)
synergistaként fokozza a nitrogén-oxidul fájdalomcsillapító hatását
csökkenti a szükséges volatilis és inhalációs anesztetikumok, továbbá az
opioidok szükséges dózisát
eliminációs féléletideje 2-3 óra
a májban metabolizálódik, a vizelettel és a széklettel ürül
klinikai felhasználása
○ szedatívumként (pl. lélegeztetett beteg): legfeljebb 24 óráig,
induló dózisa 0,5-1,0 μg/ttkg iv. bólusban, majd
0,20,7 μg/ttkg/h iv. fenntartó dózissal folytatandó perfúzorral
○ premedikációban 0,33-0,67 μg/ttkg iv. 15 perccel az
operáció előtt, vagy 2,5 μg/ttkg im. 45-90 perccel a sebészi
beavatkozát megelőzően.

I./4.8. Inhalációs anesztetikumok
Az inhalációs anesztetikumok olyan anyagok, amelyek narkotikus hatással
rendelkeznek, és a szervezetbe a tüdőn keresztül belélegezve kerülnek, majd a
véráramon át eljutnak a szövetekhez, ahol a szövetek és az adott anesztetikum
tulajdonságaitól függően különböző mértékben megoszlanak.
Pontos hatásmechanizmusuk még teljes mértékben nem ismert, de az bizonyos,
hogy hatásukat az agy sejtjeinek lipidmembránjában elhelyezkedő fehérjék
működését befolyásolva fejtik ki. Minél lipidoldékonyabbak, annál
potensebbek.

Kérdés

Fő támadáspontjuk az agyi GABAa receptor, melynek ingerlésével a
sejthártyát hiperpolarizálják, így az agyi működést gátolják.

Emellett a gerincvelő glicin és NMDA receptoraira is hatással vannak, előbbi
Mely fizikai tulajdonságokkal
ingerlésével szintén a sejtek működését gátolják, utóbbi ingerlésével pedig
jellemezhetők az inhalációs
excitatorikus hatást fejtenek ki.
anesztetikumok?
Az inhalációs anesztetikumokat jellemző fizikai alapfogalmak
A parciális nyomás azt a nyomást jelenti, amit egy adott gáz akkor fejtene ki,
ha az adott teret egyedül töltené ki. Egy gázkeverék teljes nyomása a különböző
gázok parciális nyomásának összege.
A telített páranyomás az a nyomás, amit a pára (gőz) saját folyadéka felett
kifejt. Ha a teret összenyomjuk, a pára egy része lecsapódik, ha kitágítjuk, több
pára szabadul fel. A telített gőz nyomása a külső nyomástól független, a
hőmérséklettől függ.
A gáz szaturációja az adott gáz telítettségét adja meg volumen-százalékban,
oldékonysága pedig azt, hogy egy adott hőmérsékleten egy egységnyi
folyadékban mekkora volumenű vagy tömegű gáz oldódik. Ez az anesztetikum
két különböző közegben mért koncentrációjának a hányadosával adható meg
(pl. vér/gáz koefficiens, ha a gáz vérben való oldékonyságát kívánjuk
meghatározni).
Megjegyzés
Az inhalációs anesztetikum
agyi parciális nyomása az
alveolaris parciális
nyomástól függ

Az inhalációs anesztetikumok felvétele
Egy adott inhalációs anesztetikummal elérhető narkózismélység az
anesztetikum agyi parciális nyomásától függ. A Henry-törvény értelmében az
inhalációs anesztetikumok agyi (és egyéb szövetekben észlelhető) parciális
nyomása egyensúlyra törekszik a vérben, ill. az alveolusokban mérhető parciális
nyomással, vagyis az agy addig veszi fel az adott anesztetikumot, amíg annak
parciális nyomása az agyban és az alveolusban kiegyenlítődik.
Az alveolusokból a gáz az alveolo-capillaris membránon keresztül jut a vérbe.
Az
alveolaris
anesztetikum
koncentrációját
a
belégzett
anesztetikumkoncentráció, valamint a ventilláció befolyásolja, tehát az
alveolaris gázkoncentrációt ezen paraméterek változtatásával tudjuk szabályozni
(vagyis minél gyorsabb a ventilláció és nagyobb a belégzett anesztetikumkoncentráció, annál gyorsabb az elalvás).

Kérdés

A gázok felvételénél fontos megemlíteni az ún. koncentrációs hatást, melynek
lényege, hogy minél magasabb az inspiratorikus gázkoncentráció, annál

Mely tényezők befolyásolják az gyorsabb (aránytalanul) az adott gáz alveolaris koncentráció-növekedése, mivel
elalvás gyorsaságát és
a már felvett gáz helyére nagyobb volumenű gáz áramlik.
mélységét?
Az inhalációs anesztetikum tüdőből vérbe való felvételét a gáz vérben való
oldékonysága, a perctérfogat, és az alveolo-venosus parciális
nyomáskülönbség határozza meg.

Kérdés
Hogyan befolyásolja a
szövetek érellátottsága az
inhalációs anesztetikumok
felvételét?

Minél jobban oldódik egy anesztetikum a vérben, annál lassabban veszik fel a
szervek, és annál lassúbb a narkózis beállásának ideje. A perctérfogat
növekedése hasonló hatást eredményez, ugyanis így több anesztetikum kerül a
vérbe, és lassabban nő annak alveolaris parciális nyomása, ezáltal pedig az
alveolo-venosus nyomáskülönbség is kisebb lesz, így az elalvás lassúbb.
Az inhalációs anesztetikum ezután a vérből a szövetekbe, és többek közt az
agyba jut. Ennek a folyamatnak a gyorsaságát megint három tényező
befolyásolja: a gáz szövet/vér koncentrációjának aránya (vagyis az
oldékonyság), az adott szerv vérellátottsága, és a vér, ill. az adott szövet
parciális nyomásának különbsége.
Minél kisebb a szövet/vér megoszlási hányados, ill. minél jobb az adott szövet
vérellátottsága, annál gyorsabban jut a gáz az adott szövetbe, annál gyorsabb
az elalvás. Az érben gazdag területek, mint az agy, a szív, vesék, a máj és a bél,
tömegükhöz képest jó vérellátottsággal és magas átáramlással rendelkeznek.
Ezen szervekhez jut összességében a perctérfogat kb. 75%-a, így gyorsan (kb.
10-15 percen belül) kialakul az anesztetikum parciális nyomásának egyensúlya
ezen szervek és a vér közt.

Kérdés
Milyen mértékben
metabolizálódnak az
inhalációs anesztetikumok?

Ezzel ellentétben ezen egyensúly kialakulásához jóval több időt (akár órákat)
igényelnek az erekben szegény területek, mint a bőr, az izmok és leginkább a
zsírszövet.
Az inhalációs anesztetikumok eliminálása
Az inhalációs anesztetikumok nagy része a tüdőn keresztül eliminálódik, és
adott szerre jellemzően változó mértékben egy részük metabolizálódik.
A pulmonalis elimináció sebessége, vagyis az ébredés gyorsasága ugyanazoktól
a faktoroktól függ, mint az anesztetikum felvétele, vagyis a ventillációtól, a
perctérfogattól, és az anesztetikum vérben, ill. szövetekben való
oldékonyságától.

Kérdés

Az inhalációs anesztetikumok különböző mértékben metabolizálódnak,
méghozzá a májban. Leginkább a halothan metabolizálódik, 20%-ban, a
Mely tényezők befolyásolják a sevofluran 3-5%-ban, az isofluran 0,2%-ban, a desfluran pedig a legkevésbé,
MAC értéket?
csupán 0,002%-ban.
Minimális alveolaris koncentráció (MAC)
Ez az inhalációs anesztetikumok azon alveolaris koncentrációját jelenti
(MAC50), amely elégséges ahhoz, hogy abdominalis bőrmetszés esetén a
betegek felénél megakadályozza a reflexválaszt.
A MAC értékét számos tényező befolyásolja. Hyperthermia, hyperthyreosis,
gyermekkor, anxietás, hypernatraemia, krónikus alkoholizmus és opiátszedés,
valamint magas katekolamnszint növelik értékét, míg hypothermia,
hypothyreosis, idős kor, koraszülöttség, terhesség, hypotensio, metabolikus
acidózis, egyéb narkotikumok és analgetikumok, valamint nitrogén-oxidul
adása pedig csökkentik.

Az egyes inhalációs anesztetikumok sajátos tulajdonságai

Kérdés
Melyek a nitrogén-oxidul
alkalmazásának
kontraindikációi?

Ma a gyakorlatban leginkább a nitrogén-oxidult, a sevoflurant, isoflurant, és a
desflurant használjuk. A halothan számos mellékhatása miatt már kikerült a
forgalomból.
A nitrogén-oxidul egy szervetlen, szagtalan, színtelen gáz, amely szobahőn
folyékony. Szürke palackban tárolják, 51 atm gőznyomás mellett (ekkor
telített). Ez az egyetlen olyan inhalációs anesztetikum, amely analgetikus
hatással rendelkezik, ezzel szemben szedatív hatása minimális, inkább más
anesztetikumok kiegészítőjeként alkalmazzák, mivel a többi inhalációs
anesztetikum MAC értékét csökkenti. Ún. második gáz effektussal
rendelkezik, ugyanis amikor bekerül az alveolusba, ott elfoglal egy bizonyos
térfogatot, melynek hatására a másik gáz rendelkezésére álló térfogat csökken,
így annak alveolaris koncentrációja nő.
Oldékonysága rossz, ezért hatásbeállása gyors. További jellemzője, hogy
amikor bevitele leáll, az alveolusba rapidan a vérből visszatelődik, hígítva az
alveolusban levő oxigént, ezért diffúziós hypoxia alakulhat ki. Ezt 100%
oxigén adásával megelőzhetjük, ill. emiatt inspiratorikus koncentrációja
maximum 70% lehet. Mellékhatása továbbá, hogy mivel oldékonysága kb. 30szor nagyobb, mint a nitrogéné, ezért ennyiszer gyorsabban lép be gázzal teli
üregekbe, és azok térfogata, nyomása nagyra nőhet, így PTX, ileus, és
középfülgyulladás esetén adása kontraindikált.
Krónikus expozíció esetén erősen toxikus, a kobalt szintézis befolyásolása
révén B12-vitamin hiányt, súlyos esetben agranulocytosist, valamint
infertilitást, vetélést, neurológiai károsodást okozhat, ezért alkalmazása egyre
inkább háttérbe szorul.
A sevofluran alacsony oldékonyságú, viszonylag kellemes illatú, nem
gyúlékony, halogénezett (fluor tartalmú) gáz, mely szobahőn folyékony állagú.
A desfluran után ennek a legalacsonyabb a vér/gáz megoszlási hányadosa, így
aránylag gyors elalvást és ébredést biztosít. Nem irritatív, ezért narkózis
indukcióra is használható. Dózisfüggő mértékben az intracranialis nyomást
emeli. Vazodilatációt és perctérfogat csökkenést okoz, valamint deprimálja a
légzést. Állatkísérletekben azt tapasztalták, hogy erős bázis hatására (mint
amilyen az elnyelő szóda nátrium-hidroxidja) ún. Compound A-ra bomlik, mely
vesetoxikus. Emberekben ezt nem sikerült kimutatni.
A desfluran a halogénezett inhalációs anesztetikumok közül a legkevésbé
oldékony, erős légúti irritatív hatással rendelkező gáz. Utóbbi miatt indukcióra
alkalmatlan. Nagyon gyors elalvást és ébredést tesz lehetővé, ezért ambuláns
anesztéziában kifejezetten előnyös. Tárolása speciális párologtatót igényel,
mivel már 39 °C-on forr. Vazodilatációt és kontraktilitáscsökkenést okoz,
emellett tachycardizál. Az intracranialis nyomást emeli, a légzést deprimálja.
Az isofluran stabil, kissé kellemetlen szagú, közepes oldékonyságú
halogénezett inhalációs anesztetikum. Szintén vazodilatációt, dózisfüggő
kardiodepressziót, tachycardiát és légzésdepressziót okoz. Jellemzője, hogy ún.
coronaria stealt eredményez, vagyis coronaria dilatációt okozva az áramlás a
beszűkült koszorúerekből a normál átmérőjűekbe „szökik”. Intracranialis
nyomásfokozódás esetén is alkalmazható.
A halothan alkalmazása, mint már említettük, súlyos mellékhatásai miatt
háttérbe szorult. Ennek egyik fő oka a halothan okozta hepatitis, melynek két

formája ismert. Az I-es típus jellemzője, hogy az alkalmazást követő első két
hétben jelentkezik, gyakran ismételt halothan adagolás után, oka direkt toxikus
hatás, vagy májkeringési zavar. A II-es típus jóval ritkább, súlyos májnecrosist
jelent, melynek lényege, hogy a halothan lebomlási terméke a májsejtekhez
kötődik, és autoimmun reakciót vált ki.
Az inhalációs anesztetikumok alkalmazása
Az inhalációs anesztetikumok egyik alkalmazási módja az ún. VIMA
(volatile induction and maintenance anesthesia), amelynek lényege, hogy mind
a narkózis indukciója, mind a fenntartás inhalációs anesztetikummal törtétnik,
műtéttípustól függően opioiddal és relaxánssal kiegészítve.
Másik, leginkább elterjedt használati módjuk a balanszírozott anesztézia,
mely során az indukció intravénás anesztetikummal, opioiddal és műtéttípustól
függően relaxánssal történik, míg a fenntartás inhalációs anesztetikummal, opiát
adással, esetleges intravénás anesztetikum és relaxáns kiegészítéssel megy
végbe.
Ajánlott irodalom:
1. Reinhard Larsen: Anästhesie, 9. Auflage, 2010
2. Bogár Lajos: Aneszteziológia és Intenzív Terápia, 1. Kiadás, 2008

I./4.9. Relaxánsok
I./4.9.1. Tanulási célok
Cél

A fejezet célja:
·
Az anesztéziában alkalmazott izomrelaxánsok hatásmechanizmusának
ismertetése
· A különféle neuromuszkuláris blokkok működésének megértése
· Az egyes relaxánsok sajátosságainak felvázolása

I./4.9.2. Kompetencia
A fejezet elsajátításával a hallgató ismerni fogja az anesztéziában használatos
neuromuszkuláris blokk típusait, érteni fogja a neuromuszkuláris junctio működésének
mechanizmusát, és képes lesz az egyes szerek használatára a gyakorlatban.

I./4.9.3. Bevezetés
Bevezetés

Az izomrelaxáció az anesztéziában nap mint nap használatos az intubáció
megkönnyítésére, ill. bizonyos műtétek esetén a műtéti terület ellazítására. Az intezív
osztályon, nehezen lélegeztethető betegek esetén ritkán szintén szóba jöhet alkalmazása.
Az indiánok által még méregként használt kuráre valódi hatásmechanizmusának
felismerése óta számos, egyre korszerűbb hatóanyag került kifeljesztésre. Az alábbiakban
ezen hatóanyagok tulajdonságait, indikációit és kontraindikációit, valamint magának a
neuromuszkuláris blokknak a különböző fajtáit, élettani és farmakológiai alapjait
ismertetjük.
Kulcsszavak: neuromuszkuláris junctio, depolarizáló blokk, nem-depolarizáló blokk

Történet

I./4.9.4. Történeti áttekintés
A kuráre-t az indiánok méregként használták évszázadok óta, Európába 1803-ban került át,
Alexander von Humboldt által. Benjamin Brodie már 1811-ben felvetette, hogy ez a szer a
légzőizmok bénításával okoz halált. Pontos mechanizmusát, ill. azt, hogy nem a központi
idegrendszerre hat, végül Claude Bernard tisztázta 1851-ben. A vegyület kémiai
struktúráját King fedezte fel 1935-ben, nemsokkal később, 1942-ben pedig Griffith és
Johnson által megtörtént az első, anesztéziában való alkalmazása, egy
cyclopropánanesztéziában végzett appendectomia során.
Ezután megindult az újabb, szintetikus izomrelaxánsok kifejlesztése, 1948-ban a gallamin,
1949-ben a szukcinil-kolin, azóta pedig számos nem-depolarizáló izomrelaxáns került a
piacra.

I./4.9.5. Élettani áttekintés

Kérdés

A neuromuszkuláris jelátvitel helye a motoros véglemez, ahol az izomrostokat beidegző
idegek és a beidegzett izomrostok összekapcsolódnak. Egy ideg által több izomrost is
beidegződik, ezt nevezzük motoros egységnek. A motoros véglemeznél az idegvégbunkók
már nem rendelkeznek myelinhüvellyel.

Milyen a neuromuszkuláris A neuromuszkuláris junctio (NMJ) részei:
junctio felépítése?
·
preszinaptikus membrán (a beidegző neuron)
·
·
·

szinaptikus rés (kb. 60 nm)
posztszinaptikus membrán (izomrost) a nikotinerg acetil-kolin (ACh)
receptorokkal
jelátviteli molekulája az acetil-kolin (Ach)

Az ACh jellemzői:
· a preszinaptikus idegvégződésben termelődik kolinból és acetátból kolinacetiltranszferáz hatására
· vezikulumokban tárolódik az idegvégződésben
Amikor ingerület, ill. akciós potenciál halad végig az idegen és a membrán
depolarizálódik, megnyílnak a preszinaptikus hártya feszültségfüggő kalcium-csatornái, és
kalcium áramlik a sejtbe. Ennek hatására az ACh tartalmú vezikulumok az axonális
membrán aktív zónájához vándorolnak, és tartalmukat kiürítik a szinaptikus résbe. Egy
alkalommal kb. 200-300 vezikulum ürül ki, vezikulumonként kb. 5000 ACh molekulát
felszabadítva (utóbbit nevezzük 1 kvantumnak).
Mielőtt az Ach lebomilk, beköt a posztszinaptikus membránon levő nACh receptorhoz.
Ezek a poszt-szinaptikus membrán bemélyedéseiben, ún. „clusterekben” helyezkednek el.
Mindegyik cluster kb. 0,1 μm átmérőjű, és pár 100 receptort tartalmaz.

Kérdés

A nACh receptor 5 alegységből áll: 2 alfa, béta, delta és epszilon (utóbbi helyett a fetalis
receptoron gamma alegység található). Az alfa-alegységek kötik meg az ACh molekulát, és
Hogyan bomlik le az acetil- a receptor csak akkor aktiválódik, ha mind a két alfa-kötőhely egy-egy ACh-t megköt.
kolin?
Ahhoz, hogy az akciós potenciál és az izomkontrakció végbemenjen, az AChreceptoroknak csupán 25%-át kell lefoglalni. Ennél jóval több ACh molekula szabadul fel
egy akciós potenciál során. Ezután a szinaptikus résben található acetil-kolin észteráz az
ACh-t lebontja, az így többször nem kötődik receptorhoz. Ez pár ms alatt végbemegy, az
izom gyorsan repolarizálódik, és készen áll egy újabb depolaizációra.
ACh receptorok a preszinaptikus membárnon is találhatók, ezek a pozitív feedback elve
alapján további ACh molekulákat szabadítanak fel.

I./4.9.6. A neuromuszkuláris blokk típusai és jellemzői
A neuromuszkuláris blokknak két típusát különböztetjük meg: depolarizáló és nem
depolarizáló blokk.

Kérdés
Milyen típusú blokkok
ismertek, és mi köztük a
különbség?

A depolarizáló blokk (fázis I blokk) jellemzői:
· depolarizáló relaxánsok okozzák (pl. szukcinil-kolin)
·
a depolarizáló relaxánsok kompetitív agonistaként a nACh-receptoron egy
rendellenes depolarizációt hoznak létre, mely után nem diffundálnak le azonnal a
receptorról
· faszcikuláció megy végbe
·
nem antagonizálható
· az izomműködés monitorozása során a „single twitch” stimulusra adott válasz
csökken, a „train of four” válasz esetén mind a négy stimulusra adott válasz
egyformán csökken
Nem-depolarizáló blokk:
·
nem-depolarizáló izomrelaxánsok okozzák
·
kompetitív antagonizmus
·
a nem-depolarizáló relaxánsok nagy affinitást mutatnak a nACh receptorhoz, és
már egy molekula bekötése elég a blokkolásához
·
klinikailag akkor hatékony, ha a receptoroknak legalább a 75 %-a foglalt
·
antagonizálható
· „single-twitch” stimulusra adott válasz csökken, a „train of four” vizsgálata esetén
pedig csökkenő válaszerősség észlelhető
Az ún. fázis II blokk (dual blokk) a szukcinil-kolin ismételt adása esetén jelentkezhet,
amikor a nem-depolarizáló blokkhoz hasonló, részben antagonizálható blokk alakul ki.

I./4.9.7. Az izomrelaxánsokat jellemző paraméterek
·

ED95: az a dózis, amely 95%-os blokkot eredményez

· intubációs dózis: kielégítő relaxációt eredményez ahhoz, hogy a beteg könnyen
intubálható legyen (ED95 kétszerese)
· beállási idő: a beadástól a maximális blokádig eltelt idő
· klinikai hatástartam (DUR25): azon időtartam, amely alatt a blokád erőssége 25%kal csökken
·
teljes hatástartam: azon időtartam, amely alatt a blokád erőssége 95%-kal
csökken

I./4.9.8. Depolarizáló izomrelaxánsok – szukcinil-kolin
Kérdés
Milyen mellékhatásai
vannak a szukcinilkolinnak?

A depolarizáló izomrelaxánsok közül ma Magyarországon a szukcinil-kolin van
forgalomban.
Jellemzői:
· hatásbeállási ideje gyors (1 percen belüli), hatástartama rövid
· egyik fő indikációja a rapid szekvencia indukció, illetve a nehéz intubáció
· rutinszerű alkalmazása számos mellékhatása miatt nem javasolt
· kezdeti faszcikuláció jelenik meg (ez az ún. prekurarizálással - tört dózisú nemdepolarizáló relaxáns adása a szukcinil-kolin adása előtt – mérséklehető)
· izomláz léphet fel a posztoperatív időszakban
·
hyperkalaemiát, intracranialis, intraocularis és intragastrikus nyomásfokozódást
okoz
· hisztaminfelszabadulást és fokozott bronchus-váladékozást is eredményezhet
· malignus hyperthermiát triggerelhet
· ismételt adását kerüljük, mivel ez fázis II blokkot okozhat
·
lebontását a pszeudokolin-észteráz végzi, ennek hiánya esetén elhúzódó
relaxánshatással kell számolnunk

I./4.9.9. Nem-depolarizáló izomrelaxánsok

Kérdés
Hogyan oszthatók fel a
nem-depolarizáló
relaxánsok és mik a
jellemzőik?

Kérdés

A nem-depolarizáló izomrelaxánsokat kémiai szerkezetük alapján két csoportra,
aminoszteroidokra és benzilizokinolinokra oszthatjuk.
Az aminoszteroidokra általánosságban jellemző, hogy nincs érdemi hisztaminfelszabadító
hatásuk, vagolízist okozhatnak, és elsősorban a májban metabolizálódnak, kiválasztásuk
pedig a vesén át történik. A közepes hatástartamú rocuronium és vecuronium, valamint a
hosszú hatástartamú pipecuronium, pancuronium és alcuronium tartoznak ide.
Rocuronium
· legrövidebb hatásbeállási idő a nem-depolarizáló izomrelaxánsok közt
· 1-1,2 mg/kg dózisban 60 másodpercen belül hat
· felmerült, hogy ún. rapid szekvencia indukcióra is alkalmas lehet
· 80 %-a májon át ürül, májelégtelenségben elhúzódó hatás
Vecuronium
· vagolitikus hatása nincs (bradycardia lehetséges)
· májban bomlik, főként epén át ürül
Pancuronium
· hosszú hatású izomrelaxáns
· kummulálódik, csak hosszú beavatkozások esetén javasolt
· fele a vesén át ürül, 15-45%-a a májban metabolizálódik, három aktív metabolit
keletkezik
· kifejezett mellékhatások: tachycardia, vérnyomás-emelkedés, bronchospazmus
(használata háttérbe szorult)
Pipecuronium
· pancuroniumhoz képest jóval kevesebb mellékhatás
· még ma is szélesebb körben alkalmazzuk (pl. szívsebészeti anesztéziában)
A

benzilizokinolinok

ezzel

Hogyan antagonizálhatók a rendelkeznek:
nem-depolarizáló
izomrelaxánsok?
Atracurium és cis-atracurium

szemben

kifejezett

hisztaminfelszabadító

hatással

·
·
·
·

közepes hatástartam
Hoffmann-eliminációval bomlanak: máj- és veseelégtelenségben alkalmazhatóak
észterhidrolízisük során neurotoxikus laudanozin keletkezik
cis-atracurium: elviekben nincs hisztaminfelszabadulás (ez a gyakorlatban nem
mindig igazolódik)
Mivacurium
· pszeudokolin-észteráz bontja
· rövid hatástartam
1_tablazat_1.4.9_fejezet.jpeg
felirat: 1. táblázat: Az izomrelaxánsok tuajdonságai

I./4.9.10. A nem-depolarizáló izomrelaxánsok antagonizálása
Antikolinészterázok:
· acetil-kolin észterázt bénítják, így az acetil-kolin féléletideje nő
· leginkább használt hatóanyag: neostigmin
· nikotinerg és muszkarinerg receptorokon is hat
· számos mellékhatás: bradycardia, fokozott váladéktermelés,
bronchospazmus, látászavar, verejtékezés
· mindig atropinnal együtt adjuk (fentiek kivédhetők)
· mély relaxáns hatásban nem adható, csak spontán légvétel esetén

Kérdés
Mire alkalmas a „train of
four” vizsgálat?

bélmotilitás,

Sugammadex:
· aminoszteroidok antagonizálása (kelátot képez velük a plazmában)
· muszkarinerg receptorokon nem hat
· hatása gyors, független a relaxáció mélységétől
· drága

I./4.9.11. A neuromuszkuláris blokád monitorozása
Több technikai lehetőségünk is van az izmok kontrakciós képességének vizsgálatára. Ezek
alapja, hogy a perifériás idegeket max. 60 mA erősséggel, pár ms-ig, max. 300 V-tal
ingereljük. Az anesztéziában a n. orbicularis oculi-t, a n. ulnarist és a n. poplitealis
lateralist ingerelhetjük. A választ általában vizuális vagy taktilis ingerekkel regisztráljuk.
· „single twitch” stimulus: egyszeri, négyzetimpulzus leadása történik a perifériás
idegre pár (0,1-0,2) ms hosszan.
· „train of four (TOF)”: négy 2 Hz-es stimulust adunk le 2 s alatt, legalább 10 s-os
szünettel két TOF leadása közt. Nem depolarizáló izomrelaxáns adását követően
ún. „fade” jelenség figyelhető meg, vagyis a negyedik stimulusra adott válasz
gyengébb mint a harmadikra, az gyengébb mint a másodikra, és így tovább.

Irodalom

Irodalom
1. Miller RD: Miller’s Anesthesia, 6th Edition 2005, Elsevier, ISBN: 0-443-06618-3
2. Bowman WC, British Journal of Pharmacology 2006, 147: S277-S286
3. Leykin Y et al, Expert Rev Neurother 2006, 6(12): 1833-43
4. Aniskevich S et al, Expert Rev Neurother 2011, 11(2): 185-98

1./4.10. Lokálanesztetikumok
Cél

I./4.10.1. Tanulási cél
●
●
●

Kompetencia

A lokálanesztetikumok aneszteziológiai szerepének
Farmakokinetikai és dinamikai alapok
A gyógyszercsoport kémiai alapjainak és klinikai alkalmazásának megismerése

I./4.10.2. Kompetencia
A fejezet ismeretei képessé teszik a hallgatót a lokálanesztetikum alkalmazás legfontosabb
szempontjainak gyakorlatban való érvényesítésére.

Bevezetés, történet I./4.10.3. Bevezetés, történet
A helyi érzéstelenítők az idegi impulzusok vezetését reverzibilisen felfüggesztő szerek.
Valamennyi jelenleg alkalmazott szer a Dél Amerikában honos Eryhtoxylum coca bokor
alkaloidjának, a kokainnak származéka.
Első alkalmazása a bécsi szemész Koller nevéhez kapcsolódik 1884-ben.
A kémiai szerkezet feltárása tette lehetővé a kevesebb mellékhatással bíró, addikciót nem
okozó vegyületek előállítását: 1904 Procain, 1940 Lidokain.

I./4.10.4. Idegsejt, idegrost
Idegsejt, idegrost
Az idegsejt milliszekundumos gyakorisággal ismétlődő de- és repolarizációs folyamatáért a
sejtmembrán Na+ és K+ csatornaként ismert fehérjemolekulái felelősek. A nyugalmi
ionmegoszlás a sejt belsejének a környezethez viszonyítva kb. -70 millivolt
membránpotenciált eredményező anion többlet. Ingerület során a Na+ csatorna megnyílása
a sejtbe történő Na+ beáramlást és depolarizációt eredményez. Repolarizáció során a K+
csatornák nyílnak, a K+ kiáramlásával áll vissza a nyugalmi potenciál, majd zárt
ioncsatornák mellett, a Na+/K+ pumpa segítségével az eredeti ionmegoszlás.
A lokálanesztetikum molekulák hatásukat a sejtmembrán belső oldalán, a Na+
csatornákhoz kötődve fejtik ki.
Az idegrostok helyi érzéstelenítőkkel szembeni érzékenységét a rostok vastagsága és a
myelinizáció foka határozza meg. Minél vastagabb és erőteljesebb hüvellyel rendelkezik a
rost, annál kevésbé érzékeny a helyi érzéstelenítők hatásával szemben. (Az érzékenység
csökkenő sorrendben: szimpatikus rostok, fájdalom és hővezető, nyomás, mozgató és
helyzetérzékelő).

I./4.10.5. Lokálanesztetikumok kémiája
Kémiai jellemzők Minden helyi érzéstelenítő molekula egy észter- vagy amidkötéssel kapcsolt zsíroldékony
aromás és vízoldékony aminocsoport együttese, 270 és 320 Dalton közötti
molekulatömeggel. Az amidkötésű vegyületek (Lidokain, Etidocain, Prilocain, Bupivacain,
Levobupivacain, Ropivacain) szerepe elsődleges a klinikai gyakorlatban az észterekkel
(Procain, Tetracain) szemben. Az amid vegyületekre igen ritkán jelentkezik allergia.
Ugyanez nem igaz az észterekre.
A helyi érzéstelenítők gyenge bázisok. Sósavas sóként, vízoldékony formában alkalmazzuk
a klinikai gyakorlatban. A sejtmembránon csak a lipofil bázis forma képes átjutni, míg a
Na+ csatorna zárásához a molekula kation formája szükséges. Ezen átalakulások mértékét
az adott szerre jellemző pKa érték és a szöveti pH határozza meg.

I./4.10.5.1. pKa érték
Az adott szerre jellemző disszociációs állandó. Az a pH érték, melynél a lipofil és hidrofil
molekulák aránya egyensúlyban van.
pKa=pH-log(bázis/kation)
A lokálanesztetikumok pKa értéke 7 és 9 között van, fiziológiás pH érték mellett
túlsúlyban van a kation arány.
Alacsonyabb pKa érték mellett magasabb a bázis arány, jobb a sejtmembránon történő
penetráció.
Magasabb pKa mellett nagyobb a kationok mennyisége, a Na+ csatornákat blokkoló
molekulák száma.
A gyulladásos szövet alacsonyabb pH értéke korlátozza a bázikus forma mennyiségét,
mely alacsony penetrációt és hatást eredményez.
I./4.10.5.2. Zsíroldékonyság
A magas zsíroldékonyság következményei: jó áthatolóképesség a sejtmembránon, lassabb
hatásbeállás, hosszabb hatástartam, nagyobb affinitás a szívizom és idegrendszeri
sejtekhez.
Adott lokálanesztetikum zsíroldékonysága és toxicitása között egyértelmű korreláció van.
(A napi gyakorlatban használt szerek között a bupivacain zsíroldékonysága a
legmagasabb.)
I./4.10.5.3. Fehérjekötődés
A helyi érzéstelenítő fehérjekötődése befolyásolja a farmakokinetikát. A magas kötődés
hosszabb hatásbeállást, elhúzódó hatástartamot eredményez. Elsődlegesen a plazma alfa 1
glikoproteinjéhez kötődik.
A leggyakrabban használt szerek tulajdonságai (pKa, lipidoldékonyság, proteinkötődés)
Lidocain: 7,9, 366, 64%
Bupivacain: 8,1, 3420, 95%
Ropivacain: 8,1, 5822, 94%

I./4.10.6. Farmakokinetika
I./4.10.6.1. Felszívódás
Elsődlegesen a beadás helyének véráramlása határozza meg. Minél magasabb az adott
Farmakokinetika helyen a véráramlás, annál magasabb és gyorsabban kialakuló a csúcskoncentráció a
plazmában. Csökkenő sorrendben: bordaköz, epidurális tér, a kar és láb nagy idegfonatai,
infiltrációs gyógyszeralkalmazás.
I./4.10.6.2. Eloszlás
A véráramlás mértéke és a szöveti affinitás alapján gyorsan emelkedik az agy, a szív, a
tüdő és a máj gyógyszerszintje, lassabb az egyensúly kialakulása az izom és zsírszövet
vonatkozásában, de a zsírszövet igen jelentős mennyiség tárolására képes.
I./4.10.6.3. Lebomlás
Az észter típusú vegyületeket a plazma kolineszteráz enzim bontja. A folyamat gyors,
toxikus hatás ebből adódóan kevésbé valószínű.
Az amid típusú vegyületek elsődlegesen a májban metabolizálódnak.

I./4.10.7. Alkalmazható gyógyszermennyiség
Rendkívül fontos szempont az alkalmazott szer vonatkozásában a különböző eljárásokhoz
rendelt gyógyszermennyiség figyelembevétele. Az ajánlások mellett igen fontos tényező a
beteg életkora, különböző, az adott lokálanesztetikum vonatkozásában releváns
állapotváltozás (enzimhiány, fehérjehiány, bizonyos gyógyszerkölcsönhatások).

I./4.10.8. Adjuvánsok
A helyi érzéstelenítők hatását fokozó szerek.
I./4.10.8.1. Adrenalin
1-5 µg/ml koncentrációban. Tovább marad a szer a hatás helyén.
Biztonság

I./4.10.8.2. Clonidin
Spinális anesztézia kapcsán 1-2 µg/kg, epidurális anesztézia esetén 1-5 µg/kg alkalmazása
a hatástartamot akár 100%-al növelheti.
I./4.10.8.3. Ópiátok

Hatásfokozás

Sufentalnyl, Fentanyl és Morphin megfelelő hozzáadása fokozza a helyi érzéstelenítők
hatását.

I./4.10.9. Toxikus hatás
I./4.10.9.1. Megelőzés
Legfontosabb megelőzni a gyógyszernek közvetlenül a keringésbe, illetve nem megfelelő
mennyiségnek nem megfelelő helyen a likvorba juttatását. Gondos ismételt visszaszívás,
esetleg adrenalin alkalmazása mellett a keringés változásának megfigyelése, illetve a lassú
gyógyszerbeadás segíthet.
Alapvetően fontos a dózishatárok gondos betartása.
I./4.10.9.2. Toxikus hatás tünetei
Prodroma: fémes ízérzés, szokatlan érzés a nyelvben illetve a száj körül, fülzúgás.
Konvulzió előtti stádium: remegés, szédülés, nystagmus
Konvulzív stádium.
Központi idegrendszeri depresszió: kóma, légzés-, keringés összeomlás.
A központi idegrendszer érzékenyebb a lokálanesztetikumokkal szemben.
A szívizmot érintő toxikus hatáshoz magasabb plazmaszintek szükségesek, az ingerképzés
és vezetés zavarai alakulnak ki direkt és idegrendszeri hatások eredőjeként.
Toxikus
következmények

I./4.10.9.3. Toxikus hatás kezelése
Keringés, légzéstámogatás, görcsgátlás.
20%-os lipid intravénás alkalmazása megfelelő dózisban.
Irodalom
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I./4.11. A vegetatív idegrendszer befolyásolásával ható
gyógyszerek
Cél

I./4.11.1. Tanulási cél
A fejezet során elsajátítandó célok:
- A vegetatív idegrendszer felépítésének és működésének ismerete,
továbbá az ismeretek beillesztése az intenzív osztályos klinikai
gyakorlatba
- A vegetatív idegrendszerre ható gyógyszerek farmakodinamikai
alapismereteinek
és
receptoriális
interakcióinak
elsajátítása
- A vegetatívum befolyásolására képes főbb gyógyszercsoportok
rendszerezése és klinikai alkalmazásuk prioritásai

I./4.11.2. Kompetencia

Bevezetés

A fejezet elsajátításával a hallgató képes lesz az intenzív osztályon
alkalmazott főbb, a vegetatív idegrendszerre ható gyógyszercsoportok
klinikai jelentőségének megismerésére és megértésére, valamint kritikuséletveszélyes állapotokban való alkalmazási lehetőségeik elméleti
elsajátítására.

I./4.11.3. Bevezetés
Az anatómia és a fiziológia, majd mindezen diszciplínákkal párhuzamosan
a farmakológia ugrásszerű fejlődése tette lehetővé számos olyan, a
vegetatív idegrendszer működésével kapcsolatos ismeretanyag beépülését
a klinikumba, ami a mai intenzív osztályos gyógyszeres terápia
meghatározó részét képezi. [2,3] Ezen farmakológiai csoport ismeretének
fontossága és klinikai jelentősége nem vitatható, elég csupán a korszerű
műtéti érzéstelenítésben és a multidiszciplináris intenzív ellátásban
betöltött szerepére gondolnunk. Heterogén és hatásmechanizmusukban is
sokszor igen összetett gyógyszerekről-gyógyszercsoportokról lesz szó.
Klinikai alkalmazásuk nem nélkülözheti az alapvető neurotranszmitterekhumorális komponensek és receptoriális hatásaik ismeretét.

Történet

Kulcsszavak: vegetatív idegrendszer, neurotranszmitterek, receptoriális
hatások, farmakodinamika

I./4.11.4. A vegetatív idegrendszer és az arra ható
gyógyszerek: történeti áttekintés
Thomas Willis (1664) nevéhez fűződik az első észrevétel, miszerint
különbség van az akaratlagos és a szomatikus, vagyis akarattól független
funkciók között. A magyar nyelvben a vegetatív, míg az angolban az
autonóm megnevezés terjedt el. Az utóbbi megnevezés utal leginkább
ezen idegrendszer akarattól független működési sajátosságára. Az
ismeretek bővülését eredményezte F. X. Bichat (1771-1802) gondolata a
„kettős idegrendszerről”, valamint leírásai a szimpatikus dúcláncról és a
„ganglionos idegrendszerről”. A vazomotor-rendszer és a szimpatikus
lánc vazokonstriktor hatása szélesebb körben vált ismertté Claude Bernard
(1813-78) és Ch. E. Brown-Séquard (1817-94) munkássága nyomán 1851-

52-ben. 1900-ban Angliában Gascel és Langley megkülönbözteti az
autonóm idegrendszer két fő típusát, a szimpatikus és a paraszimpatikus
idegrendszert. E két rendszer párhuzamos (és leggyakrabban ellentétes)
hatású működése biztosítja a szervezet számára azt az egyensúlyt, amely
az életben maradáshoz szükséges. 1901-ben Langley kivonta a mellékvese
velőállományából az adrenalint és rávilágított arra, hogy az adrenalin által
kiváltott hatás nagyon hasonlít ahhoz a hatáshoz, amit a szimpatikus
idegek ingerlése vált ki. Ezt követően, 1905-ben egy cambridge-i
orvostanhallgató, Elliot írta le azt a gondolatot, hogy az adrenalin egy
olyan anyag, amely a szimpatikus idegek ingerlése során szabadul fel.
1921–ben Otto Loewi fedezte fel a nervus vagusban az acetil-kolin által
továbbított impulzusokat. 1946-ban Euler a noradrenalint is azonosította.
Ezt követően Alquist megkülönböztette az α- és a β-receptorokat. [5]
Kérdés
Melyek a vegetatív idegrendszer
klinikumban is jelentőséggel bíró
főbb receptor típusai és
transzmitterei?

I./4.11.5. A vegetatív idegrendszer élettani és gyógyszertani
alapjai
A szimpatikus posztganglionáris rostokból noradrenalin szabadul fel és ez
közvetíti az ingerületet az α (alfa) és β (béta) receptorok által, a
szimpatikus preganglionáris rostokból viszont acetil-kolin szabadul fel és
NN (nikotin-nodulus) típusú receptorokat ingerel. A paraszimpatikus preés posztganglionáris rostokban az acetilkolin az ingerületátvivő
transzmitter, preganglionárisan NN típusú, posztganglionárisan pedig M
(muszkarin) típusú receptorokat ingerelve.
Úgy a szimpatikus, mint a paraszimpatikus vegetatív ganglionokban az
acetil-kolin az ingerületátvivő transzmitter, beleértve a mellékvese
velőállományát is, amely tulajdonképpen egy módosult ganglion és a NN
receptorok acetil-kolin általi ingerlése révén adrenalint és noradrenalint
szabadít fel. A harántcsíkolt izmok motoros véglemezén a NM (nikotinmusculus) receptorok érzékelik az acetil-kolin által közvetített ingereket.
A szimpatikus és paraszimpatikus hatás eltérő változásokat eredményez a
különböző szervek és szövetek szintjén (ld. élettani és kórélettani
stúdiumok). [1]
[[ 1_abra_1_4_11_f e j e z e t . w o rd
f e l i rat : 1. ábra: A vegetatív idegrendszer szerkezetének vázlata ] ]

I./4.11.6. A vegetatív idegrendszer transzmitterei és
receptoriális hatásai, valamint ezen hatások klinikumban is
lényeges gyógyszeres befolyásolási lehetőségei
Természetes transzmitterek: acetil-kolin, paraszimpatomimetikus és
paraszimpatolitikus hatású természetes alkaloidák, catecholaminok
(adrenalin, noradrenalin, dopamin)-α és β receptorokon ható természetes
izgató szerek…
Mesterséges transzmitterek, transzmissziót befolyásoló szerek: α és β
receptorokon ható szintetikus és félszintetikus izgató és gátló
szerek…(inotrop-hatású szerek, valamint α és β receptor izgatók,
blokkolók, továbbá kombinált receptor-hatással bíró készítmények)
Kérdés

Általánosságban paraszimpatomimetikumok és paraszimpatolitikumok,
valamint szimpatomimetikumok és szimpatolitikumok.

Melyek a vegetatív idegrendszerre
A klinikumban is jelentős hatáshelyek: ganglionáris nikotinerg acetil-kolin

ható gyógyszerek főbb csoportjai?

receptorok befolyásolása, valamint a paraszimpatikus és szimpatikus
posztganglionáris végkészülékek működésének serkentése, illetve gátlása.
[1,2,3]
[[1_t á bl á z at _1_4_11_f e j e z e t . w o rd
f e l i rat : 1. táblázat: Az au to nó m idegrendszer rec ep to r típ u sai és a
p erif ériás ef f ekto r szö vetekre gy ako ro lt h atáso k ] ]

I./4.11.7. A vegetatív idegrendszerre ható gyógyszerek
felosztása
vegetatív ganglionokra ható
izgató és gátló szerek (az
átkapcsolási pontokon ható szerek)
2. paraszimpatikus idegrendszerre ható izgató és gátló szerek (a
végpontokon ható szerek)
3. szimpatikus idegrendszerre ható izgató és gátló szerek (a
végpontokon ható szerek) [3]
1.

I./4.11.8. A vegetatív ganglionok szintjén ható szerek

Kérdés
Milyen típusú
paraszimpatolitikumokat és
paraszimpatomimetiku- mokat
ismer?

1.ganglion bénítók: acetil-kolin termelés gátlása (hemikolin), acetil-kolin
felszabadulás gátlása (procain, botulinus-toxin), acetil-kolin receptor
kompetitív gátlása (trimetaphan), acetil-kolin receptor depolarizációs
blokk (acetil-kolin, nikotin, kolinészteráz gátlók)
2. ganglion izgatók: acetil-kolin, nikotin, hisztamin, koffein, kolinészteráz
gátlók…
[[ 2 _abra_1_4_11_f e j e z e t . w o rd
f e l i rat : 2 . ábra: A vegetatív ganglio nra h ató szerek ] ]

Megjegyzés
A muszkarin receptorok
nevüket az
Amanita
Muscaria (légyölő galóca)
muszkarin nevű toxikus
alkaloidájáról kapta, amely
stimulálja az M receptorokat.
Az N receptor a Nicotiana
tabacum (dohány) nikotin nevű
alkaloidájáról kapta a nevét.

A ganglion bénítók hatásai: paraszimpatikus gátlás (a szekréció és a
simaizom tónus csökkenése), szimpatikus gátlás (vazodilatáció,
vazoreguláció kiesése, ortosztatikus hipotónia), midriázis.
A klinikumban fontosabb ganglion izgatók és bénítók: A vegetatív
ganglionokban ható specifikus szerek közül a ganglion bénító
trimetaphan-camsylate (Arfonad
500 mg/10 ml amp.) bír érdemi
klinikia jelentőséggel (hipertenzív krízis kezelésében, illetve kontrollált
hipotenzió biztosítására). Egyéb ganglion-blokkert a krónikus hipertónia
kezelésében nem alkalmaznak (részben mellékhatás profiljuk miatt).
Specifikus ganglion izgatók a klinikumban nem terjedtek el.

I./4.11.9. A kolinerg ingerület átvitel és a paraszimpatikus
idegrendszerre ható gyógyszerek
1. Paraszimpatomimetikumok (M receptor izgatók és kolinészteráz
bénítók)
2. Paraszimpatolitikumok (M receptor gátlók)
3. Ganglionáris szerek (NN receptor izgatók és bénítók)
4. Kurarizálók (NM receptor gátlók): a neuromuszkuláris junkción ható
szerek
A kolinerg ingerület átvitel szintjén két fontos receptor típus található: a

muszkarin és a nikotin. A paraszimpatikus idegrendszer szintjén mindkét
receptor típusnak közös a mediátora: az acetil-kolin. A szinaptikus résbe
kiáramlott acetil-kolin hamar elbomlik egy specifikus – acetilkolinészteráz, és egy kevésbé specifikus - pszeudo-kolinészteráz enzim
hatására. Az acetil-kolinészteráz a kolinerg neuronok szintjén található a
szinapszisok körül, a pszeudo-kolinészteráz pedig főleg a vérben és a
májban fordul elő nagyobb mennyiségben.
Az M receptorok négy típusát különböztetjük meg:
– M1 típusú receptor található a gyomorban és a központi idegrendszerben
– stimuláló jellegű
– M2 a pre- és posztszinaptikus véglemezen, a szívben – gátló jellegű
– M3 egyes viszcerális simaizmokban (pl. bél, húgyhólyag, uréter,
trachea), exokrin mirigyekben –stimuláló jellegű, az endotheliumban
tónuscsökkentő
– M4 a központi idegrendszerben, a tüdő, méh simaizomzatában – gátló
jellegű (bronchus összehúzó)
Nikotin típusú receptorok találhatók mind a szimpatikus, mind a
paraszimpatikus
vegetatív
ganglionokban,
a
mellékvese
velőállományában, a neuromuszkuláris véglemezen, a glomus
caroticumban és a központi idegrendszerben. Az N receptorok (úgy az NN
, mint az NM) endogén ligandja szintén az acetil-kolin.
A paraszimpatikus idegrendszerre ható gyógyszereket felosztjuk stimuláló
(paraszimpatomimetikus) és gátló (paraszimpatolitikus) vegyületekre.
Ezek a farmakonok általában posztszinaptikusan, a kolinerg receptorokra
vagy a kolinészteráz enzimre hatnak. Természetesen a kolinerg
ingerületátvitel preszinaptikusan is befolyásolható (főleg az acetil-kolin
felszabadulása által).
1. Paraszimpatomimetikumok
Hatásaik: exokrin-mirigyek szintjén fokozott váladéktermelés, simaizmok
tónusának fokozódása-pl. bronchokonstrikció, vérnyomás csökkenés
(negatív inotropia, kronotropia, dromotropia)…
Közvetlenül ható szerek:
a. pilokarpin: szekréció fokozással hat a mirigyek szintjén,
jelentősebb a szemészeti alkalmazása glaucomában, 2-4%-os
oldatát topikálisan használják,
b. muszkarin (toxikológiai fontosságú)

Kérdés
Milyen mechanizmus képes
felfüggeszteni a neuromuszkuláris
junkción ható, nem depolarizáló
perifériás izomrelaxánsok
hatását?

Közvetetten ható szerek, reverzibilis kolinészteráz gátlók:
a. physostigmin: bejut a központi idegrendszerbe, ezért topicalisan
alkalmazzák glaucomában 0.25-0.5%-os szemcsepp formájában,
b. neostigmin-Stigmosan: érdemi központi idegrendszeri penetráció
nélkül, a myasthenia gravis kezelésében használatos,
aneszteziológiában a nem depolarizáló izomrelaxánsok hatásának
felfüggesztésére, továbbá az intesztinális motilitás fokozására,
parenterális adagja: 0.5-1.0 mg iv.,
c. edrophonium-Tensilon: a myasthenia gravis diagnosztikájában
használatos

Közvetetten ható szerek, irreverzibilis kolinészteráz gátlók:
alkil-foszfátok: paration, malation-toxikológiai fontossággal bírnak,
kolinerg krízist okoznak, antidótumuk a farmakológiai dózisú atropin
Hatásuk érvényesül a ganglionok és a periféria szintjén is, perifériás
hatásuk a döntő.
2. Paraszimpatolitikumok
Hatásaik:
midriázis-akkomodációs
paralízis,
pszichomotoros
nyugtalanság, simaizmok tónusa csökken, tachikardia, exokrin mirigyek
szintjén csökkenő váladéktermelés, az intesztinális motilitás csökkenése…

Kérdés
Melyek az inotrop-szerek és a
vazopresszorok farmakodinamikai
különbözőségei és hasonlóságai?

Természetes vegyületek:
a. atropin (Atropinum sulphuricum) - növényi alkaloida, szelektív
muszkarin-receptor
antagonista
a
paraszimpatikus
végkészülékeken, ugyanakkor nem befolyásolja a transzmissziót a
vegetatív ganglionokban és a motoros véglemezen. Használata a
klinikumban: műtéti előkészítés, bradikardia kezelése, szervesfoszfát mérgezésben antidótum, Parkinson-kór, asthma bronchiale
kezelésében és szemészeti alkalmazásokban félszintetikus és
szintetikus származékait alkalmazzuk. Parenteralis adagja: 0.25-1
mg iv., letális dózisa 100-150 mg.
b. scopolamin (Scopolaminum hydrobromicum) - erélyesebb
központi idegrendszeri és kevésbé erős perifériás hatással bír.
Használata
a
klinikumban
napjainkra
már
kevésbé:
tengeribetegség, hányinger, hányás kezelése.
Félszintetikus és szintetikus vegyületek:
c. homatropin (szemészeti alkalmazás midriátikumként),
d. ipratropium-bromid (Atrovent)-inhalációs 1-4%-os aeroszol
asthma bronchiale kezelésében - hörgő tágító és szekréció
csökkentő hatása érdemi szisztémás hatások nélkül,
e. tiotropium-bromid (Spiriva)-inhalációs por, napi egyszeri
adagolással, COPD-asthma bronchiale kezelésében.
3. Ganglionokon ható szerek (ld. a vegetatív ganglionok szintjén ható
szerek…)
A ganglionokat befolyásoló vegyületek egyaránt hatnak a szimpatikus és a
paraszimpatikus ganglionokon is. Ezen hatásuk általában dózisfüggő.
4. Kurarizáló szerek
A
neuromuszkuláris
junkción
elhelyezkedő
NM-receptorokat
posztszinaptikusan blokkoló perifériás izomrelaxánsok (nem depolarizáló
és
depolarizáló
szerek).
Nem depolarizáló izomrelaxánsok: hosszú, közepes és rövid hatástartamú
szteroid-vázú (alapváz: d-tubokurarin), illetve izokvinolin-szerkezetű
vegyületek. Az acetil-kolin kompetitív antagonistái a motoros
véglemezen.
Depolarizáló izomrelaxánsok: szukcinil-kolin (a motoros véglemezt az
acetil-kolinhoz hasonlóan, de tartósan depolarizáló szerek). [1,2]

I./4.11.10. A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana
A preszinaptikus neuronok a gerincvelő preganglionáris szimpatikus
idegsejtjeit idegzik be, majd ezek a szimpatikus ganglionokba vezetnek. A
ganglionok szintjén NN receptorok ingerlése által, acetil-kolin mediátor
közvetítésével történik meg az ingerület átvitel. A posztganglionáris

rostok a szimpatikus idegvégződésig futnak. Az idegvégződések
vezikulumaiban található a fő transzmitter, a noradrenalin (NA) és a
kotranszmitterek, az ATP, a kromogranin és a neuropeptid Y (NPY). Az
akciós potenciál hatására a vezikulumokból transzmitterek szabadulnak
fel, amelyek közül a noradrenalin (NA) az α és β receptorokon, az ATP a
P2x receptoron és a NPY az Y1 receptoron fejtik ki hatásukat.
A szimpatikus idegrendszer transzmitterei a katekolaminok.
[[2 _t á bl á z at _1_4_11_f e j e z e t . w o rd
f e l i rat : 2 . táblázat: A szim p atiku s idegrendszer rec ep to rai és a
rec ep to riális h atáso k ( ld. élettan-kó rélettan) ] ]

Kérdés
Milyen főbb különbségek
mutathatók ki az adrenalin és a
noradrenalin kardiovaszkuláris
hatásaiban? Melyek az ebből
adódó és a klinikumban is fontos
következtetések?

Az adrenoceptorokat általában fiziológiás transzmitterek, a noradrenalin
és az adrenalin aktiválják. Azokat a vegyületeket, amelyek serkentik az
adrenerg ingerület
átvitelt, szimpatomimetikumoknak, amelyek ezen
transzmissziót gátolják, szimpatolitikumoknak nevezzük. [1,2]
Katekolaminok (inotropok és vazopresszorok)
Inotrop-szerek: azon gyógyszerek csoportja, amelyek a miokardium
rostjainak rövidülési sebességét és erejét növelni képesek. A kontraktilitás
következményes fokozódása a szív perctérfogat és a vérnyomás
emelkedéséhez vezet.
Vazopresszorok: azon gyógyszerek csoportja, amelyek alapvetően
vazokonstriktorként hatnak a perifériás ereken-mind a vénákon, mind az
artériákon. Ezen szereket elsődlegesen az artériás középnyomás (MaP)
emelése érdekében használjuk.
A vazoaktív szerek hatásmechanizmusának végső közös pontja az
intracelluláris
kalcium
felszabadulására,
utilizációjára
és
szekvesztrációjára gyakorolt hatás. Két fő csoportra oszthatóak aszerint,
hogy hatásuk függ-e, avagy független az intracelluláris cAMP-szint
emelésétől.
[[3 _t á bl á z at _1_4_11_f e j e z e t . w o rd
f e l i rat : 3 . táblázat: A vazo aktív szerek klasszif ikác ió j a] ]

Az intenzív terápiában a szimpatomimetikus aminok a leggyakrabban
használt vazoaktív szerek (ezek között a természetes eredetű dopamin,
noradrenalin és adrenalin, valamint a szintetikus szerek közül a
dobutamin, dopexamin és az isoprenalin). Valamennyi katekolaminnak
igen rövid (1-2 perc) a biológiai fél életideje, továbbá az egyensúlyi
plazma-koncentrációt a folyamatos adagolás megkezdését követő 5-10
percen belül elérik. [4]
Szimpatomimetikumok
Közvetlen hatású vegyületek (a szöveti adrenoceptorok közvetlen
agonistái) és közvetett hatással bíró szerek (nem közvetlen receptoriális
hatással érik el a noradrenalin szinaptikus résbe való beáramlását).
Nem szelektív adrenoceptor agonisták ( α és β izgatók):
a.

adrenalin (epinephrin, Tonogen): valamennyi adrenoceptorra hat,
az eredő hatás függ az egyes szövetek-szervek receptor-típus
sűrűségétől. A splanchnikus területen, a bőr és a vese szintjén az
α1-receptorok nagyobb sűrűsége miatt vazokonstrikció, a

b.

c.

d.

Kérdés
Melyek a nem szelektív βblokkolók mellékhatásai?
e.
f.

g.

vázizomzat, a koronáriák, az agyi erek szintjén β2-receptor túlsúly
révén vazodilatáció lép fel, valamint a simazomzat relaxációját
eredményezi a pulmonális területen. Indikációk: reszuszcitáció
során, anafilaxiás shockban, egyéb disztributív shock formákban,
súlyos lefolyású asthma bronchiale esetén, helyi érzéstelenítő
szerekkel együtt adjuvánsként, lokálisan vérzéscsillapításra.
Parenteralis adagolást követően metabolizációja gyors a COMT és
MAO révén. Adagolása indikációtól függően: 0.1-0.25-0.5-1.0 mg
bolus parenterálisan, fenntartó adagolása:
1-10 µg/min
(maximum 20 µg/min/70 kg)
noradrenalin (norepinephrin, Arterenol): elsősorban az α
receptorokat izgatja, alig hat a β receptorokra (a β2-receptorokra
egyáltalán nem).Alapvető hatás a vazokonstrikció, erélyes
vérnyomás emelés, a szíven minimális β1-receptor agonizmussal, a
vérnyomás emelkedés hatására másodlagos vagotóniával, ami
eredő hatásként bradikardiát okozhat. Indikációk: disztributív
shock formák-szeptikus shock, valamint kardiogén shock bizonyos
formái.
Adagolása: folyamatos
infúzióban: 0.05-0.1 µg/ttkg/min, fokozatos dózis emeléssel 1-1.5
µg/ttkg/min adagig.
dopamin: parenterális bevitel során a vér-agy gáton nem jut át,
perifériás hatásai érvényesülnek (a kardiovaszkuláris rendszerben
fejti ki dózis függő hatását). Adagolása: iv. 0.5-2-3 µg/ttkg/min
dózisban érdemi β1-receptor agonizmus nélkül D1-receptor
agonizmus-dopaminerg dózis, 2-10 µg/ttkg/min dózisban βreceptor agonizmus, tachikardia, vérnyomás emelés,
1020 µg/ttkg/min, vagy feletti dózisban α-receptor agonistaként
generalizált vazokonstrikció és vérnyomás emelés, a szívre
gyakorolt nem kívánt hatások jelentős erősödésével. A kis dózisú
(dopaminerg) dopamin adagolás renális protektív hatása
másodlagos mechanizmuson keresztül jön létre…
dobutamin (Dobutrex): elsősorban kardiovaszkuláris hatásokkal
bír, szelektívebb β1-receptor agonizmussal, pozitív inotrop és
perifériás vazodilatátor hatású. Adagolása: 5-10-15 µg/ttkg/min
folyamatosan
iv.
Indikációk:
kardiogén
sokk,
akut
szívelégtelenség, szeptikus sokk.
dopexamin: β2 és a dopamin receptorokon agonista hatással bír (a
perctérfogat, a szplanchnikus és a renális keringés javul)
efedrin: indirekt hatású szimpatomimetikum, vérnyomás emelő
hatással bír, bejut a központi idegrendszerbe (adrenalinnal
ellentétben szorongást, ingerlékenységet képes okozni), van hörgő
tágító hatása is. Alkalmazása: lokálisan 1%-os orrcsepp
vazokonstriktorként allergiás rhinitisben, az anesztéziában spinális
blokk okozta vazoplégia kompenzálására 5-10 mg-os bolusokban
iv.
amphetamin, metamphetamin: központi idegrendszeri stimuláns
hatással bírnak, rendelkeznek az efedrin hatásaival, indirekt hatású
szimpatomimetikumok. Származékuk a methylphenidat (Ritalin),
amit narkolepsziában, gyermekkori figyelemhiányos-hiperaktív
állapotokban alkalmaznak.

Szelektív adrenoceptor agonisták:
1.

α-receptor agonisták:
szelektív α1-receptor

szemcseppek, orrcseppek
agonista a phenilephrin

összetevői,
(Vibrocil)-

orrnyálkahártya ereinek vazokonstriktora.
Szelektív α2-receptor agonisták:
clonidin (Catapresan): a központi idegrendszerben és a periférián az α2receptorok aktiválásával a szinaptikus résben lévő noradrenalin
preszinaptikus axonális felvételét (reuptake) serkenti, ezáltal
szimpatolitikus hatással bír. Adagolása per os és intravénásan is
lehetséges. Indikációja: hipertenzív állapotok, migrén kezelése, kábítószer
elvonási tünetcsoport, egyéb megvonásos állapotok terápiája. Epidurális
analgézia során epidurálisan is adagolható folyamatos infúzióban.
2. β-receptor agonisták: izoprenalin (erélyes pozitív inotrop,
kronotrop, dromotrop hatással bír, diasztolés vérnyomást
csökkenti, bronchusok simaizmait relaxálja; mellékhatás profilja
miatt-életveszélyes ritmuszavarok-alkalmazása a klinikumban
visszaszorult).
Szelektív β1-receptor agonisták:
dobutamin (Dobutrex) (az alkalmazott dózis tartományban egyéb érdemi
receptoriális hatása nincsen).
Szelektív β2-receptor agonisták: a bronchiális simaizmokat ellazítják,
erősítik a mukociliáris transzportot, gátolják a masztociták
degranulációját, a méhizomzat relaxációját eredményezik (tokolitikus
hatás). A dózis emelésével szelektivitásuk megszűnik, β1-receptor
agonizmus révén a mellékhatások (tachikardia, palpitatio…) lehetősége
nő. Indikációk: asthma bronchiale, COPD, szülészeti alkalmazás.
salbutamol (Ventolin): inhalációs alkalmazás monoterápiában, vagy
szteroidokkal kombinációban,
fenoterol (Berotec): inhalációs adagolás,
terbutalin (Bricanyl): inhalációs, per os és intravénás adagolás [1,2,4]
Szimpatolitikumok
A receptorokon antagonistaként ható szerek.
Nem szelektív α-blokkolók:
a. tolazolin (imidazolin-származék)-perifériás érszűkülettel járó
kórképekben,
b. phentolamin
(Regitin)-feokromocitóma
diagnosztikájában
használják,
c. ergot-alkaloidák (dihidro-ergotoxin)-értágító hatásukat használják
ki…
Szelektív α1-blokkolók: előnyük a vérnyomás csökkentő hatás reflexes
tachycardia nélkül, értágítók, továbbá prostata adenoma kezelésében is
használatosak.
a. prazosin (Minipress): arterioláris vazodilatációt okoz,
b. doxazosin (Cardura): hosszabb felezési idővel bír,
c. tamsulosin (Tamsol, Omnic): benignus prostata hyperplasiában
használatos
β-receptor antagonisták:
A β-blokkolók gátolják az endogén ligand (adrenalin, noradrenalin)
kötődését a β1 és β2 receptorokhoz.Egyes molekulák parciális agonistaként
viselkednek (intrinszik szimpatomimetikus aktivitás- ISA), miszerint az
általuk elfoglalt β-receptort enyhén stimulálni is képesek. A nem szelektív
β-adrenerg-receptor-blokkolók egyik legkellemetlenebb mellékhatása az
izomgyengeség és a fáradékonyság, amely valószínűleg a csökkent
perctérfogat, a csökkent izom perfúzió valamint a szénhidrát anyagcserére
és az inzulin kiválasztásra gyakorolt hatás eredménye. Ugyanakkor a

hörgők szűkületének asthmában és a méhösszehúzódások fokozódásának
terhességben súlyos következményei lehetnek.
Hatásaik: antiaritmiás, antianginás, antihipertenzív.
További felhasználásuk: feokromocitómában, hipertireózisban, portalis
vénás nyomás csökkentésére-portális hipertenzióban, migrén terápiájában.
1. Nem szelektív β-receptor antagonisták:
propranolol, pindolol, timolol (Mellékhatások: bronchus- és bronchiolus
szűkület, érszűkület, álmatlanság, általános gyengeség, gastrointestinális
panaszok, méhkontraktilitás fokozódás terhességben, hipoglikémia,
impotencia, libidócsökkenés), mind a β1, mind a β2-receptorokat
blokkolják.
2.

Szelektív β1-adrenerg-receptor blokkolók (II. generációs, kardioszelektív
szerek):

Dominánsan a β1-adrenerg receptorokat blokkoló szerek. Terápiás
adagban nem okoznak bronchusösszehúzódást, a terhes méh
kontraktilitását nem befolyásolják és nem okoznak perifériás érszűkületet
- nem befolyásolják a normális keringést: metoprolol, bisoprolol, atenolol,
betaxolol.
3. Harmadik generációs β-adrenerg-receptor blokkolók:
α és β-blokkoló hatással is bírnak (vérnyomás csökkentés mellett értágító
hatásuk is van): carvedilol (Dilatrend), bucindolol, labetalol [1,2,3]

Irodalom
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2.
3.
4.
5.

Bertram G. Katzung Pharmacology Basic & Clinical 9th. edition
pp.102-228
Brassai A. A vegetatív idegrendszer gyógyszertana (egyetemi
jegyzet, 2008)
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Cheryl L. Holmes Vasoactive drugs in the intensive care unit Curr
Opin Crit Care 11:413—417
Erwin H. Ackerknecht The history of the discovery of the
vegetative (autonomic) nervous system Medical History, 1974,
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I./4.12. Antibiotikumok / (antimikotikumok/antivirális)szerek

Cél

A
fejezet
során
elsajátítandó
célok:
- az intenzív osztályos antimikrobális terápia sajátosságainak megismerése
- az antibiotikumok adagolásához szükséges farmakodinamikai és farmakokinetikai
alapok
elsajátítása
- az antibiotikumok csoportosításának és az egyes csoportok jellemzőinek
megismerése

Kompetencia
A fejezet elsajátításával a hallgató képes lesz az intenzív osztályon alkalmazott
antimikrobális kezelést meghatározó alapvető szempontok figyelembe vételére és az
intenzív terápiás környezetben folytatott antimikrobális terápia alapvető szempontjai
mentén az előírt terápia megértésére és ellenőrzésére és életveszélyes esetekben
átmeneti megindítására.

I./4.12.1. Bevezetés

Bevezetés

Az antimikrobális terápia központi szerepet játszik az intenzív osztályos
gyógyszerterápiában. Európában az intenzív osztályra kerülő betegek közel 37.4%-a
szenved szepszisben [1], melynek egyetlen oki terápiája a sebészi és / vagy
antimikrobális terápia alkalmazásával végzett góctalanítás. Az antimikrobális terápia
alkalmazásával párhuzamosan gyorsan megjelentek a rezisztens törzsek, egyre
szofisztikáltabb antibiotikumok bevezetését téve szükségessé. Az antibiotikum
armamentárium bővülése a 2000-es évek elejére jelentősen lelassult, alig pár új
antibiotikum van fejlesztés alatt, ugyanakkor a terápiás igény folyamatosan nő. Az
antibiotikumok megfelelő időben megfelelő betegnek megfelelő indikációban
történő felhasználásával, a farmakokinetikai és farmakodinamikai ismeretek helyes
alkalmazásával és az antibiotikumok okozta másodlagos veszélyek felismerésével és
tudatos csökkentésével, javítható az antimikrobális terápia hatékonysága.
Kulcsszavak: antibiotikum, rezisztencia, farmakodinamika, farmakokinetika

I./4.12.2. Történet

Történet

Az antibiotikus terápia első alkalmazói az észak-afrikai beduinok, akik gyakorlatát
egy fiatal katonaorvos Ernest Duchense (1847-1912) tesztelte tudományos igénnyel
Salmonella (tífusz) és E. Coli ellen. Munkásságát doktori értekezésként nyújtotta be,
azonban a Pasteur intézet életében nem ismerte el, csak 1949-ben részesítették
postumus kitüntetésben [2]. A penicillin felfedezését a köztudat Alexander Fleming
(1881-1955) skót orvosnak tulajdonítja, aki 1929-ben publikálta 1928-ban tett
megfigyelését a penészgomba antimikrobális hatásáról. E megfigyeléssel azonban
nem törődött tovább. A penicillint oxfordban Howard Walter Florey (1898-1968)
patológus és Ernst Boris Chain (1906-1979) orvos-kémikus állította elő, és tették
humán viszonylatban alkalmazhatóvá. Munkásságuk eredményeként 1942.03.12-én
John Bumstead és Orvan Hess egy 33 éves streptococcus szepszisben szenvedő
moribund kismamán sikerrel próbálta ki az új szert, az amerikai New Haven
Hospital-ban. [3]. A penicillin sikerét követően az antimikrobális terápia jelentősége
megnőtt, ma már a mindennapi gyakorlatban több mint 11 eltérő hatásmódú
antibiotikum csoport képezi az antibiotikus terápia armamentáriumát.

I./4.12.3. Az intenzív terápiás antibiotikum adagolás speciális
szempontjai
Az intenzív osztály kritikus állapotú betegein alkalmazott antibiotikum terápia
szükségszerűen speciális szempontrendszerek szerint történik.
A fő szempontok:
1.

az infekcióhoz hasonló kórképek kizárása (ARDS, SIRS, pancreatitis,
intoxikációk, etc.) klinikum, speciális markerek, CRP, PCT, etc.

2.

azonnali (1 órán belüli) antibiotikus (AB) terápiát megelőző mikrobiológiai
diagnosztika:
a. 2 hemokultúra 1 legalább frissen szúrt perifériás vénából, valamint 11 a 48 óránál régebben behelyezett kanülök mindegyikéből
b. a potenciális gócokból lehetőség szerinti egyéb minta kötelező
(ascites, liquor, mély sebváladék, etc.)

3.

a levett mintákból mielőbb értékelhető eredmény

Kérdés
Melyek az intenzív
osztályos antibiotikum
kezelés szempontjai?

[[ 1_abra_1_4_12_fejezet.jpg
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4.

Azonnali (felvételt követő 1 órán belüli) antibiotikus terápia megkezdése.
Szempontjai:
a. A feltételezett/kimutatott (Gram-festés) kórokozók ellen hatékony
széles spektrumú antibiotikum, lehetőleg kombinációban. Az ajánlott
antibiotikumokat lásd a megfelelő fejezetben.
b. az adott beteg állapotához illesztett
c. a góc helyére megfelelő koncentrációban eljutó
d. a potenciális második kárt legkevésbé okoz
e. a fertőzés következtében megváltozott metabolizáció / megoszlási tér
és a potenciális kórokozó figyelembe vételével meghatározott
dózisban

5.

A tenyésztési eredmények és a klinikai állapot függvényében az antibiotikum
terápia módosítását el kell végezni. (CAVE: A klinikai javulás csak az
antibiotikumok hatásfellépésének idejét (16-48 óra) követően értékelhető.
a. Javuló
klinikum
(csökkenő
gyulladásos
paraméterek):
deeszkaláció szűkebb spektrumú antibiotikumra megfontolandó, ha: a
kimutatott kórokozó klinikummal jól összeegyeztethető (CAVE: a
multi mikrobális fertőzések: az in vitro virulensebb társ baktériumok
túlnőhetik a gyengébb virulenciájú valós kórokozót)
b. Javuló klinikum, de az adagolt antibiotikumra rezisztens tenyésztési
eredmény esetén az antibiotikum deeszkaláció nem javasolt!!
c. Változatlan / romló klinikum (16-48 óra múlva): A diagnózis
revideálása
(góckutatás) és a kimutatott kórokozónak megfelelő antibiotikum
váltás szükséges.

6.

Az antimikrobális kezelés ideje: minél rövidebb, tipikusan 7-10 nap
(immunkompetencia, normális gyulladásos paraméterek esetén elhagyható)
DE: (Endocarditis min. 28 nap, szisztémás gombainfekció min 21 nap, nincs
egyértelmű irányelv a súlyos társbetegségek, immunszuppresszióban szenvedő
betegek esetére.)

I./4.12.4. Az antibiotikumok dozírozása farmakokinetika (PK)
Fontos fogalmak:

kérdés
Milyen paraméterek
mentén írható le az
antibiotikumok
farmakokinetikája?

a.
b.
c.
d.
e.

Csúcskoncentráció (Cmax)
Minimum koncentráció (Cmin)
Féléletidő vagy felezési idő (t1/2)
Görbe alatti terület (AUC)
Görbe alatti terület 24 óra alatt (AUC24)

[[ 2_abra_1_4_12_fejezet.jpg
felirat: 2. ábra:
Farmakokinetikai
jellemzők
Fontos annak ismerete, hogy az intenzív osztályon kezelt betegek esetében a
folyadékterek drasztikus változásának megfelelően alapvető változások állnak be az
egyes antibiotikumok farmakokinetikai tulajdonságaiban, jellemzően a Cmax, az
AUC és az AUC24 az egyes hatóhelyeken (tüdő, hasüreg) jelentősen csökken. Ezért
az intenzív osztályon általában a szokványosnál magasabb antibiotikum dózisok
szükségesek, melyek biztonságos és hatékony adagolása csak megfelelő
gyógyszerszint monitorozás mellett képzelhető el.

I./4.12.5. Az antibiotikumok dozírozása farmakodinamika (PD)
Fontos fogalmak:
Minimális gátló koncentráció (MIC): Az a minimális antibiotikum
koncentráció, mely meggátolja egy adott kórokozó szemmel észlelhető
növekedését, egy éjszakai inkubációs idő alatt.
b. Minimális ölő koncentráció (MBC): A legalacsonyabb antibiotikum
koncentráció, mely képes az adott baktérium elpusztítására (baktericid
antibiotikum: MBC < 4* MIC).
c. Posztantibiotikum effektus (PAE): Az egyes antibiotikumok hatását követő
időszak mely alatt baktériumok nem növekednek.
d. Breakpoint vagy határérték az MIC érték, mely mellett még sikeres terápia
képzelhető el.
a.

Kérdés
Milyen paraméterek
mentén írható le az
antibiotikumok
farmakodinamikája?

I./4.12.6. Farmakokinetika/Farmakodinamika Pk/PD koncepció
Az antibiotikum koncentráció időbeli változásának és az antibakteriális hatékonyság
összefüggésének vizsgálata.

Megjegyzés
Az antibiotikumok
adagolása a Pk/Pd
koncepció mentén

E szempont szerint az antibiotikumok alapvetően három csoportba
sorolhatóak:
a.

Minimális PAE, az antibiotikum hatékonysága időarányos, a MIC feletti
koncentráció idejétől függ: T>MIC (T a MIC felett). Optimális érték:
immunkompetencia esetén >60% immunsuppressió esetén 100%. Az
antibiotikum folyamatos infúzióban történő adagolása javasolt. (Penicillinek,
karbapenemek, cephalosporinok, makrolidek, linezolid.)

b.

A hosszú PAE-el rendelkező antibiotikumok esetén a hatékonyság a Cmax és a
MIC arányától függ. Az antimikrobális hatékonyság koncentráció dependens, a
Cmax/MIC (illetve AUC24/MIC) hányadossal írható le: optimális érték: 8-10.
Ritka (pl. napi 1-2*), nagy dózis adagolása javasolt. (Aminoglikozidok,
Daptomycin, Fluoroquinolonok, Ketolidok)

c.

A rövidebb PAE-el rendelkező antibiotikumok esetén a hatékonyság

gyógyszerdózis dependens, a koncentráció/idő görbe alatti terület nagyságától
függ. Az antimikrobális hatékonyság az AUC24/MIC hányadossal írható le,
optimális érték G- fertőzés: 125, G+ fertőzés: 30-50 (Azithromycin
clindamycin, oxazolidinek, tetracyclinek, vancomycin.)

I./4.12.7. Főbb antibiotikum csoportok
β-laktámok
Hatásmechanizmus: sejtfalszintézis gátlása, elhúzódó (hatásfellépés 36-48 h)
PAE: rövid / nincs (kivéve a karbapenemeket) MIC 3-4-szeresét meghaladó
koncentráció felett a baktérium ölő hatékonyság nem változik.
Elimináció: döntően vese, kivéve ceftriaxon, cefoperazon (máj).
Összefoglalás

Rezisztencia:
a. β-laktamáz (kivéve β-laktamáz- rezisztens illetve inhibitor kombináció)
b. penicillin kötő fehérje (PBG) megváltozása
c. membrán permeabilitás megváltozása (Pseudomonas)

A klinikailag fontos
antibiotikum csoportok fő
jellemzői
Csoportjai:
● penicillinek
● természetes (penicillin G, V, procainpenicillin, penamecillin)
● aminopenicillinek (ampicillin, amoxicillin)
● izoxazolil penicilinek (antistaphylococcus) (methicillin, oxacillin, nafcillin,
dicloxacillin, flucloxacillin) penicillináz rezisztensek
● carboxi- Ureido penicillinek (antipseudomonas) carbenicillin, mezlocillin,
azlocillin, piperacillin
● cephalosporinok
○ generációs (cefazolin, cefalexin, cefadroxil) döntően G+ spektrum
○ generációs (cefuroxim, cefaclor, cefamandol, cefprozil) G+ és Gspektrum
○ generációs (ceftriaxon, cefoperazon, ceftazidim, , cefotaxim,
ceftizoxim)+ ceftazidim (Enterobacteriaceae, Pseudomonas) döntően
G- spektrum rossz staph. aktivitás
○ generációs (cefepim) kiváló G+ és G- hatás, a ceftazidimnél
effektívebb (Enterobacteriaceae, Pseudomonas valamint G+ aktivitás)
● Cephamycinek
(cefoxitin, cefmetazol, cefotetam) 2. generációs
Cephalosporinhoz hasonló, a β-laktám gyűrűn elhelyezkedő methoxy-csoport
révén jobb β-laktamáz rezisztenciával. CAVE: β-laktamáz produkciót
stimulál ezért felhasználásuk limitált.
● Carbapenemek (meropenem, imipenem-cilasztatin, doripenem, ertapenem),
jelentős
PAE.
(Ennek
ellenére
infúziós
adagolás?)
G+, G-, anaerob spektrum, β-laktamáz stabilitás, kiváló antipseudomonas
aktivitás (kivéve ertapenem!) (+ rezisztencia mechanizmus a porin csatornák
megjelenése, eflux). A cilasztatin prokonvulzív hatású: cave csökkent ürülés,
veseelégtelenség!
● monobaktám (aztreonam) karbapenemhez hasonló jó G- spektrum
(Pseudomonas, Acinetobakter)

[[3_abra_1_4_12_fejezet.jpg
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Aminoglikozidok
Hatásmechanizmus: a riboszóma 30-sa alegységéhez kötődve gátolja a fehérje
szintézist, de számos egyéb mechanizmus is ismert. A sejtfalon nehezen jut be, ezért

„sejtfalaktív” antibiotikummal kombinálva szinergista hatású (β-laktám,
glykopeptid).
PAE: a leghosszabb az antibiotikumok közül arányos a Cmax-al.
Elimináció: vese, féléletidő 2-3 óra. (Veseelégtelenség esetén drasztikusan nyúlik,
<10 ml/min creatinin clearance esetén három naponkénti dozírozás.)
A csoport ismertebb tagjai: tobramycin (legaktívabb antipseudomonas aktivitás),
gentamicin, amikacin, netilmicin (Pseudomonas elleni aktivitás), illetve neomycin,
streptomycin (nincs pseudomonas ellenes aktivitásuk).
Fluorokinolonok
Hatásmechanizmus: DNS replikációban, transzkripcióban, repairben és
rekombinációban szerepet játszó topoizomeráz II (DNS-giráz) és a topoizomeráz IV
gátlása.
Pk/PD csoport: AUC24/MIC (CAVE: rezisztencia~ T<MIC!): bólus adagolás.
Elimináció: féléletidő 2-7 óra.
Rezisztencia:
1. DNS-giráz és a topoizomeráz IV enzim mutáció (csoport rezisztencia)
2. Eflux /membrán permeabilitás változása (individuális rezisztencia)
Fontos mellékhatások: Pseudomembranosus colitis, tendon ruptúra, perifériás
neuropátia, nagyízületi károsodás, Eneterococcus, MRSA szelekció.
A csoport ismertebb tagja
1. generáció: norfloxacin használata toxicitása miatt marginális
2. generáció: ciprofloxacin, ofloxacin pefloxacin jó G- (Pseudomonas, Citrobacter,
etc) valamint intracelluláris kórokozó elleni aktivitás
3./4. generáció: moxifloxacin, levofloxacin (G+ és atípusos kórokozó elleni
hatékonyság csökkent pseudomonas elleni aktivitás)
[[4_abra_1_4_12_fejezet.jpg
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Glikopeptidek
Hatásmechanizmus: a baktérium sejtfalának bioszintézisét gátolja, de megváltoztatja
a
sejtmembrán
permeabilitását
és
a
ribonukleinsav
szintézisét.
Elimináció: kizárólag a vesén át, (Veseelégtelenség esetén az ürülés 1 hét is lehet,
nem dializálható) féléletidő 4-6 óra. Szöveti penetrációja rossz, ezért szerveket érintő
fertőzésben nem csak véráramfertőzés esetén, illetve egyéb antibiotikum hiányában
javasolt. (MRSA, MRSE, MDR Enterococcus, Clostridium Difficile etc.)
Rezisztencia:
1. „vanA” és más Tn1546 gének által kódolt glykopeptid kötőhely
konfigurációváltás, mely az érzékenységet 1/1000-re csökkenti (VRSA, VRE)
Fontos mellékhatások (gyors adagolás (<60 min) esetén allergiás reakciók (red man
sy, reverzibilis nephrotoxicitás).
A csoport ismertebb tagjai: vancomycin, teicoplanin, telavancin.
Egyéb ritkábban használt speciális antibiotikum csoportok
Makrolidek: indikáció: Atípusos kórokozók okozta fertőzések,
kombinációban. (roxitromycin (antiinflammációs hatása miatt)
Ketolid: telithromycin (lásd makrolidek)
Streptograminok: (A/B) quinupristin/dalfopristin jó MRSA elleni aktivitás

esetén

Lincosamid: (Clindamycin) Anaerob és G+ elleni aktivitás. Az előző (a,b,c)
antibiotikum csoporttal együtt a bakteriális riboszóma 50-s alegységét gátolják, ezért
gyakori a keresztreakció
Oxazolidin: Linezolid (kifejezetten jó MRSA elleni aktivitás, ára miatt
Magyarországról kivonásra került
Glicilciklin: tigeciklin: Széles spektrumú G+, G-, MRSA spektrumú antibiotikum
pseudomonas és proteus spp. elleni aktivitás nélkül. Véráramból gyorsan penetrál a
szövetek közé, ezért véráram fertőzések kezelésére nem alkalmas.
Sulfonamidok (Stenotrophomonas maltophilia esetén)
Ciklikus polipeptid: colomycin („Last resort” antibiotikum MDR G- fertőzés
esetén) Inhalációs adagolása számos kérdést vet fel.
Ciklikus lipopeptid: Daptomycin hatékony és gyors (<24 óra) antibiotikum MRSA,
MRSE, VRE fertőzés esetén, rossz szöveti (tüdő) penetrációval.
Nitroimidazol: metronidazol kizárólag protozoonok illetve anaerob baktériumok
ellen. (Clostridium diff., aspirációs pneumonia, akut hasi katasztrófák.)
Chloramphenicol: magas toxicitása (aplasztikus anaemia) miatt elsősorban topikális
alkalmazása elterjedt, de jó agyi penetrációja széles G+ és G- spektruma miatt
adható életveszélyes központi idegrendszeri fertőzésekben is (Pseudomonas,
Chlamydia és Enterobacter spp, ellenes aktivitása nincs).

Irodalom
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J Textoris Expert Rev. Anti. Infect. Ter. 2011, 9(1) 97-109
http://www.rxkinetics.com/antibiotic_pk_pd.html (accessed 2011.12.29)

I./4.13. A hemostasis gyógyszerei

Cél

A fejezet során elsajátítandó célok:
- A hemostasis befolyásolására alkalmas gyógyszerek csoportjainak megismerése
- A vérzési zavarok esetén alkalmazható gyógyszerek indikációinak elsajátítása
- A thromboembóliás kórképek megelőzésére és kezelésére alkalmas szerek megismerése
A fejezet elsajátításával a hallgató képes lesz a véralvadási folyamat rendellenességeivel járó
kórképekben alkalmazható gyógyszerek hatásmechanizmusának ismertetésére és a megfelelő
terápiás szer elméleti kiválasztására.

Bevezetés

A hemostasis komplex fiziológiás folyamat, melynek fő elemei didaktikai szempontból a
koagulációs kaszkád,a trombocita-aggregáció ill. a fibrinolízis. Tekintettel arra, hogy ezen
komplex folyamat bármely lépésében lehet veleszületett vagy szerzett eltérés illetve, hogy a
terápiás modulációk száma is jelentős, perioperatív illetve kritikus állapotú betegeknél
gyakran van szükség a hemostasis állapotának felmérésére és adekvát beavatkozásra. Az
aneszteziológus számára tehát feltételenül fontos, hogy a hemostasist befolyásoló
gyógyszerek tárházával és azok mechanizmusával tisztában legyen.
Kulcsszavak: véralvadási zavarok, thromboembólia, hemostasis
A fejezet elsajátítására javasolt idő 1 óra.
Tartalomjegyzék:
1.4.13.1. fejezet: Anticoaguláns szerek
1.4.13.2. fejezet: Procoaguláns hatású szerek
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I./4.13.1. Anticoaguláns szerek
A koagulációs kaszkádba való terápiás beavatkozás felmerül olyan esetekben, amikor a
kaszkád kóros aktiválódása miatt trombusképződés veszélye lép fel. Ennek gátlására
alkalmasak az oralis anticoaguláns szerek ill. a heparin és annak származékai.
Az orális anticoaguláns szerek közé tartozik az acenocoumarol és a warfarin. Közös
tulajdonságuk, hogy a K-vimanin dependens faktorok (II,VII, IX, X, protein S, protein C)
szintézisét módosítják és emiatt elhúzódó véralvadásgátló hatásuk van. Mivel az egyes
faktorok felezési ideje különbözik, a terápia iniciálásakor leghamarabb a protein C szint
csökken, emiatt ez az időszak fokozott koagulációval járhat (kialakulhat bőr necrosis és
szöveti gangréna). Emiatt az orális anticoagulánsok bevezetésekor 2-3 napig heparin
védelmet kell alkalmazni.
A populáció jelentős (főleg idősebb) hányada használ orális anticoaguláns szereket
pulmonalis embólia vagy mélyvénás thrombosist követően thrombosismegelőzés céljából
illetve műbillentyű, cardiomyopathia vagy krónikus pitvarfibrilláció miatt. Tekintettel arra,
hogy ezen gyógyszerek felszívódását, fehérjekötődését és metabolizmusát a májfunkció,
számos gyógyszer és a diéta összetétele is befolyásolja terápiás tartományuk fenntartása

ambuláns és néha klinikai körülmények között is igen nehéz. Relatíve gyakoriak a krónikus
szedésükhöz társult főleg gastrointestinalis (a betegek 6,5%-ban) és intracranialis (a betegek
1%-ában) vérzések ill. az esetleges traumás eredetű vérzéseket is súlyosbítják. Az
aneszteziológusok számára emiatt a szedésük indikációja és az elért hatás ismerete nem csak
a perioperatív időszakban fontos, hanem akut vérzések ellátásánál is.
Ezen esetekben a cél ezen szerek hatásának ellensúlyozása (K vitamin pótlásával) ill.
felfüggesztése célzottan prothrombin komplex (K vitamin dependens fakrotok
koncentrátuma), aspecifikusan pedig friss fagyasztott plazma adásával. A fennálló orális
antikoaguláns hatás foka monitorozható a prothrombin idő ill. az INR követésével. A terápiás
tartomány ezeknél a szereknél indikációtól függően 2-4 közötti INR-t jelent, akut vérzés
veszélyekor ill. fennállásakor az INR 1,5 alá csökkentendő és a thromboprofilaktikus hatás
szükség esetén rövidebb hatástartamú szerekkel biztosítandó.
A nem frakcionált heparin (UFH) glükózaminoglikánok változó molekulasúlyú
(300030000 kDa) keveréke. A magasabb molekulasúlyú láncok a thrombin és antithrombin közti
1:1 arányú interakció katalizálásával fejtik ki anticoagulációs hatásukat, míg az alacsonyabb
molekulasúlyú frakciók az antithrombin és az aktivált X-es faktor közti interakciót
katalizálják. Az antithrombinhoz kötődő faktor nem képes részt venni a fibrinogen
hasításában. A heparin hátránya, hogy intravénásan adva féléletideje relatíve rövid (30-90
perc), subcután pedig igen változó a felszívódása, valamint hogy előfordulhat hyperszenzitív
reakció és immunológiai alapon heparin asszociált thrombocytopenia (HIT). Előnye, hogy
hatása felfüggeszthető protaminnal, valamint hogy relatíve rövid féléletideje miatt jobban
kormányozható az antikoaguláció kritikus állapotú betegeknél, ahol gyakran a thrombosis és
a vérzés is kifejezett veszélyt jelent (pl. postoperatív thromboembolia, DIC). A hatás
monitorozható az aktivált parciális thromboplastin (aPTI) megnyúlásával.

Mi a különbség
az UFH és
LMWH között?

Az ún. alacsony molekolasúlyú heparinok (LMWH) 4000-6000 kDa molekulasúlyú
frakciókat tartalmaznak, a heparintól abban különböznek, hogy thrombin gátló aktivitásuk
nincs, aktivált X-es faktor gátló hatásuk viszont van, subcutan adva is relatíve kiszámítható
farmakokinetikával rendelkeznek, féléletidejük hosszú (3-6 h). Magyarországon
leggyakrabban alkalmazott származékok (nadroparin, enoxaparin és dalteparin) fő indikációs
köre a perioperatív és kritikus állapotú betegek thromboprofilaxisa és terápiás
antikoagulációja. Újabb derivátum a csak pentaszacharid molekulát tartalmazó fondaparinux,
melynek hatástartama hosszabb. Az LMWH hatás az aktivált X-es faktor aktivitás
követésével
monitorozható, azonban protaminnal nem felfüggeszthető. Az LMWH
mellékhatásaként ritkábban alakul ki vérzés és HIT, mint heparin terápiánál, de ezek veszélye
fennáll, valamint főleg vesén át történő ürülésük miatt vesebetegekben hatásuk elhúzódó.
A direkt thrombin inhibitorok (DTI) a vérlemezkék és a fibrinogen kötődését kompetitíven
gátolják a thrombinhoz. Közéjük tartozik az argatroban, bivalirudin, és a rekombináns
hirudin (lepirudin). Antithrombin nem szükséges az aktivitásukhoz és a fibrinogénhez kötött
thrombint is gátolják. Ezért kifejezetten heparin rezisztencia, HIT ill. heparin allergia esetén
indikáltak. Hatásuk az aPTI mérésével monitorozható, antidotumuk azonban nincs, ezért
alkalmazásukkor a vérzés veszély fokozott.
A direkt thrombin inhibitorok modern származékai (rivaroxaban, dabigatran) oralisan adva is
jó biohasznosulásúak és eddigi vizsgálatok alapján a hozzájuk társuló vérzésveszély kisebb,
mint LMWH ill. K vitamin antagonisták esetén. Eddig alkalmazásukkal ortopédiai műtétek
perioperatív thromboprofilaxisában van tapasztalat, de több klinikai vizsgálat van
folyamatban, így az indikációs körük tágulhat. Hátrányuk, hogy hatásuk akut esetben nem
függeszthető fel antidótum segítségével.

I./4.13.2. Procoaguláns hatású szerek
A koagulációs kaszkád másik pathológiás működési képe, ha elégtelen faktorszint vagy –
hatás miatt vérzékenység lép fel. Ezt okozhatja veleszületett vérzékenység (haemophilia A és

B), az előzőekben említett terápiák túladagolása vagy faktorvesztés (vérzés) ill.
felhasználódás (pl. disszeminált intravazalis coagulpathia).
Az ilyen esetekben a faktorok pótlása történhet aspecifikus módon friss fagyasztott plazma
adásával, mivel azonban ezen készítmények faktor koncentrációja relatíve kicsi, akár
30
ml/ttkg plazma bevitelére is szükség lehet az alvadási zavar rendezésére, mely jelentős
volumenterhelést jelent és immunológiai és infektív veszélyeket rejt. Ha lehetséges,
célszerűbb a specifikus faktor (human vagy rekombináns FVIII, prothrombin komplex,
human vagy rekombináns FIX, rekombináns aFVII, fibrinogen, aktivált prothrombin)
pótlásával rendezni az eltérést. A hemostaticus terápiában forradalmi változást hozott a
rekombináns aktivált VII-es faktor bevezetése. Ez a készítmény az alvadási kaszkád késői
lépésének facilitásával azonnali thrombin- és következményes fibrinképződést eredményez.
Ez a kifejezett hatás életmentő lehet egyéb terápiás lépésekre nem reagáló, nem sebészi
vérzések esetén, mindazonáltal logikusan veszélyes thrombotikus komplikációkat okozhat,
ezért alkalmazása csak egyedi elbírálás alapján, különleges esetekben ajánlott.

I./4.13.3. Thrombocyta aggregáció gátlók
A thrombocyta aggregáció gátlása igen fontos terápiás lépés ischaemiás szívbetegség
kapcsán. A thrombocyta aggregáció gátlására alkalmasak az aszpirin, az ADP receptor
gátlók, ill. a GPIIb/IIIa blokkolók.
Az aszpirin aspecifikus irreverzibilis ciklooxigenáz gátló hatása a vérlemezkék teljes
élettartamára (7 nap) fennmarad. Más nonszteroid gyulladásgátló szereknek is van
thrombocyta aggregáció gátló hatása, de ez általában reverzibilis, így hatástartamuk rövidebb
(12-48 h). A thienopiridin száramzékok (ticlopidin, clopidogrel) az ADP receptorok
blokkolásával fejtik ki antiaggregációs hatásukat, szintén irreverzibilis módon. Hatásuk ezért
akár 7-10 napig tarthat. A ticlopidin felhasználását korlátozza, hogy gyakran okoz csontvelő
aplasiát. Intravénásan adható, potens szerek a GPIIb/IIIa blokkoló thrombocyta aggregáció
gátlók (abciximab, eptifibatide, tirofiban), melyek percutan coronaria intervenció előtt
alkalmaznak. Mivel minden esetben heparinnal együtt alkalmazzák őket, hatásuk kifejezett, a
vérzéses szövődmények gyakoriak, hatástartamuk azonban rövid, adagolásuk leállítása után
röviddel megszűnik.
A thrombocyta aggregációt gátló szereket a populáció nagy része krónikusan, gyakran életük
végéig szedik, ezért az aneszteziológusnak fontos feladata megítélni, hogy akut vérzésnél
illetve perioperatív időszakban a terápia felfüggeszthető-e. Olyan esetekben, ahol ez az akut
coronaria szindróma jelentős veszélye miatt nem kivitelezhető (pl. coronaria stent beültetés
az elmúlt 6 hónapban), a hatás felfüggesztésére életmentő esetben thrombocyta szuszpenzió
adásával van csak lehetőség (clopidogrel esetén a thrombocyta szuszpendátum sem jelent
teljes hatásfelfüggesztést).

I./4.13.4. Thrombocyta funkció javítására alkalmazható szerek
A thrombocyta aggregáció fokozására kevés lehetőségünk van, erre a célra használt
készítmény az etamsylate. Klinikai hatékonyságát menorrhagia, koraszülöttek
periventricularis vérzése ill. postoperatív kapilláris vérzésben bizonyították. Mellékhatások
ritkák, hatékonysága azonban korlátozott („ártani nem használ”). A desmopresszin
szintetikus vazopresszin analóg, a V1a receptoron keresztül vonWillebrand faktor
felszabadulást facilitál az endothelsejtekből. Antiduretikus hatása van, de vazokonstrikciót
nem okoz. Alkalmazható a thrombocytafunkció javítására, kifejezetten a thrombocyta
diszfunkció szerzett vagy kongenitális formáiban és pozitív hatását mutatták ki thrombocyta
aggregáció gátló kezeléshez asszociált postoperatív vérzéseknél is.

I./4.13.5. A fibrinolysisre ható szerek

A fokozott fibrinolízis ellensúlyozására alkalmasak a lizin-analóg tramexánsav és εaminokapronsav. Felhasználásuk elsősorban szívműtétek és transzplantációk kapcsán
elterjedt, de minden vérzésben indikáltak, ahol hyperfibrinolysis kimutatható
(thromboelastograph - TEG - segítségével). A szintén fibrinolysis gátló szerin-proteáz
inhibitor aprotinin alkalmazása jelentős mellékhatások miatt (myocardialis infarctus, stroke,
szív-, veseelégtelenség, anaphylaxia) jelenleg nem ajánlott.
A fibrinolízis terápiás kivitelezése fontos akut thromboembóliás kórképekben és végezhető
szelektíven radiointervenciós technika keretében, vagy szisztémásan. A fibrinolítikus szerek a
sztreptokináz, urokináz és a szöveti plazminogén aktivátor (tPA). Ezek a plazminogén
aktiválásával indítják be a fibrin, valamint a V és VIII faktor hatástalanítását. A sztreptokináz
főleg hosszú időtartamú infúzióban adagolva igen jó hatékonyságú fibrinolítikum,
limitációja, hogy gyakran vált ki allergiás reakciót és ellene antitest képződik (ezért a terápia
3 hónapon belül nem ismételhető). A tPA jellegzetessége, hogy a fibrinhez asszociált
plazminogént aktiválja, tehát hatását kifejezetten a thrombus felszínén fejti ki, emiatt azonban
bolusban történő adagolásakor hatékonysága kisebb lehet.

Fokozható-e a
thrombocyta
aggregáció?

A véralvadás nagyon összetett, bonyolultan szabályozott folyamat, melynek egyes lépései jól
ismertek. A sok fontos enzimet, fehérjét, faktort és véralkotót magába foglaló rendszer
terápiás befolyásolásának lehetősége számtalan, ezért az egyes terápiás szerek pontos
hatásmechanizmusának ismerete nem csak a véralvadási zavarok és thromboembóliás
kórképek kezelésében elengedhetetlen, hanem az ezen szereket szedő betegek preoperatív
előkészítésében is.
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Irodalom
Tesztkérdések:

1, Melyik per os szedhető vérhígító igényel rendszeres monitorizálást?
A, Rivaroxaban
B, Aszpirin
C, Warfarin
2, Minek a hatása függeszthető fel protaminnal?
A, UFH
B, Warfarin
C, Mindkettő
3, Melyik alkalmas thromboprofilaxisra perioperaív időszakban?
A, Dabigatran
B, Enoxaparin
C, mindkettő
4, Melyik adható HIT esetén?
A, Acenocoumarol
B, UFH
C, Dalteparin
5, Thrombosist okozhat:
A, Acenocoumarol
B, Aktivált VII-es faktor
C, Mindkettő
6, Vérzést okozhat:
A, Warfarin
B, Etamslate
C, Egyik sem
7, Perioperatív transzfúziós igényt csökkentheti:
A, Aszpirin
B, Tramexansav
C, Dabigatran
8, LMWH előnyei:
A, Monitorzás nem szükséges
B, Per os alkalmazható

C, Protaminnal hatása felfüggeszthető
9, Tartósan alkalmazható:
A, LMWH
B, Aszpirin
C, Mindkettő
10, FFP felfüggesztheti hatását:
A, Aszpirin
B, Warfarin
C, Mindkettő

I./4.14. E Learning Teszt
1 Az izotonikus Krisztalloid oldatok megoszlása
A, Csak intersticiális
B, Csak extracelluláris
C, Csak intravazális
D, Intra és extracelluláris
E, Mind az előzőekből
2 Kolloid oldatok közül a legkissebb molekula tömegű részecskéket tartalmaz
A, A dextrán tartalmú
B, A keményítő tartalmú
C, A humán albumin tartalmú
D, A Gelatin tartalmú
E, Mindegyik oldat egyforma molekula méretű részecskéket tartalmaz
3 A katekolaminokra nem jellemző
A, A MAO és a COMT is bontja őket
B, Aromás gyűrűjükön 0 vagy 1 hydroxil csoport található
C, Féléletidejük 1-2 perc
D, Orálisan nem adagolhatóak
E, Mind jellemző a fentiek közül
4 Semmilyen dózisban nincs inodialatátor hatása
A, Arterenol
B, Adrenalin
C, Dobutamin
D, Milrinon
E, Mindegyikre igaz az előzőekből
5 A bétablokkolókra nem igaz
A, A nem kardioszelktív bétablokkoló szerek vérnyomás emelkedést okozhatnak
B, Egyes bétablokkolók vazodilatáror hatásúk (pl: nevibolol)
C, Vérnyomást csökkentő hatásuk a reninfelszabadulás gátlásán keresztül is mediálódik
D, A lipidoldékony bétablokkolók orálisan jobb biohasznosulásuak.
E, A kardioszelektívitás a béta1 receptor szelektív hatást jelenti
6 Az indirekt vazodilatátorok csoportjába tartozik
A, Ca 2+ csatorna blokkoló szerek
B, A hydralazin
C, A Nitroglicerin
D, Béta blokkolók
E, Nitropruszid-nátrium
7 Az amiodaronra igaz
A, Na csatorna blokkoló hatással bír
B, Felezése ideje 48-72 óra
C, Alfa- és bétareceptor blokkoló hatása is releváns
D, QT megnyúlást nem okoz így „torsade” esetén biztonságos
E, Negatív inotróp hatása miatt cardioprotektív
8 Az opiátok tekintetében igaz
A, Negatív (pl. légzésdepresszív) hatásukat a Mü2 receptoron keresztül fejtik ki

B, Minden opiát bradikardizál
C, A légzőközpontott gátolják de a légutak reaktivitását fokozzák
D, Hisztamin felszabadulást indukálnak (különösen a Morfin)
E, Mindegyik igaz az előzőekből
9 A szedatohipnotikumok vonatkozásában igaz
A, A midazolam nagy dependencia kapacitású szer, gyakran okoz zavartságot
B, A benzodiazepinek hatása orális adagolást követően 20-30 perc alatt épül fel
C, A propofol adagolása enyhe vazodilatációval jár
D, A propofol felezési ideje 8-10 perc
E, Mindegyik igaz az előzőekből
10 Relaxánsok
A, A depolarizáló relaxánsok nem okoznak malignus hypertermiás szindrómát
B, A nem depolarizáló relaxánsok a receptorok 25%-ának blokkolása mellett is teljes hatást hoznak létre
C, Az aminoszteroid nem depolarizáló izomrelaxánsok hisztamin felszabadító hatása csekély, hemodinamikai
instabilitásban ajánlottak
D, Minden relaxáns antagonizálható
E, Mindegyik igaz az előzőekből

I./5. Monitorozás
Cél

Az olvasó átfogó képet kapjon az aneszteziológiai, intenzív osztályos és a sürgősségi ellátásban
alkalmazott betegmegfigyelő, ellenőrző metodikákról. A speciális vizsgálati módszereket alapszinten
ismerje meg és sajátítsa el.
Az alapvető anatómiai és fiziológiai folyamatok ismerete szükséges a fejezet megértéséhez.

A legtöbb orvos aki az intenzív osztályon kezd dolgozni, az első időszakban bizonyos furcsa
bizonytalanságot, az akut betegek ellátásától való szorongást érez. Úgy gondolom, hogy ez inkább az
intenzív osztályok részévé vált high-tech monitorok, gépek, riasztási jelzések dzsungelében történő
Bevezetés eligazodás nehézsége az első időszakban. És nem elég a gépek riogatása, még a betegre is figyelni
kellene!
Megpróbálunk ebben a fejezetben segítséget nyújtani ahhoz, hogy ez a szorongás elmúljon.
Megismertetjük az olvasót azokkal az elengedhetetlen módszerekkel, technikákkal amelyekre
szükség van ahhoz a betegellátás biztonságossága érdekében, hogy a beteg nyertesként kerüljön ki a
gépek útvesztőjéből. Ehhez először az orvosnak magának kell a labirintust felfedeznie, nagyon
sokszor végigjárnia, még akkor is ha azt hiszi, ez már becsukott szemmel is megy.
Igyekszünk hasznos információkat átadni, hogy az intenzív osztályon nap mint nap előforduló
problémák könnyebb megoldásra találjanak.
A monitorozás lehetővé teszi a patofiziológiai változások korai észlelését, időben történő
felismerését, értékelését. Ezzel lehetővé válik a korai beavatkozás a beteg gyógyulása érdekében,
segít a terápia vezetésében.
Elsőre kicsit bonyolultnak tűnik. Egyet nem szabad elfelejteni. A monitor jelez, mutat, figyelmet kelt
fel. Az adott információt NEKÜNK kell értékelni.

I./5.1. Fizikális vizsgálat
A sürgősségi és „intenzíves” betegvizsgálat az egyes szervrendszerek már korábbi
tanulmányokból ismert elemeit alkalmazza. Amiért mégis egy kicsit más, az a szemléletmód:
minél rövidebb idő alatt el kell döntenünk, gyakran akár eszközös vizsgálati lehetőségek
nélkül is, hogy fennáll-e az életet akutan veszélyeztető állapot, illetve fennáll-e olyan állapot,
amely a pillanatnyi stabil állapot ellenére akár másodpercek alatt életveszélyes szövődmény
lehetőségét rejti magában. Az alábbiakban ezen szemléletmód mentén igyekszünk
hozzávetőleges vezérfonalat adni a gyors és a fenti veszélyeztető állapotokat mielőbb
felismerő betegvizsgálathoz.

A helyszín…

Az éberség
gyors
vizsgálata

Inspekció
megtekintés

A beteghez közelítve fontos, hogy lehetőség szerint már távolról is tájékozódjunk a betegről
és környezetéről, van-e aktuálisan a beteg vagy a segítségnyújtó életét veszélyeztető helyzet
(gáztér – CO, CO2, elektromos áramkör, kifolyt üzemanyag…). Ha ilyet nem látunk, akkor
megkezdhetjük a beteg vizsgálatát. Már messziről is láthatunk sokatmondó jeleket:
testhelyzet, külső elszíneződések a bőrön (hányadék, sérülések, vérzések jelei…).
A beteghez érve próbáljunk kapcsolatot teremteni a vele. A válaszreakció gyors értékelése
alapvetően meghatározhatja a következő cselekvési sorozatot. Az első kapcsolat teremtés a
beteg vállának óvatos megrázását és szóbeli felszólítást jelent, esetleg fájdalominger
alkalmazását. A válaszreakciót az AVPU skála alapján tudjuk gyorsan értékelni (A-alert, Vverbális ingerre válaszol, P-pain: fájdalomingerre válaszreakció, U-unresponsible: nincs
válasz.). Amennyiben a válaszreakciót „U”-nak értékeljük, úgy az újraélesztési protokoll
szerint járjunk el. (ld. a megfelelő fejezetben.) Egyéb esetben folytathatjuk a további
betegvizsgálatot.
A beteg testhelyzete önmagában gyanút kelthet. Például ülő, két kézzel kapaszkodó, ziháló
beteg már messziről a légzési elégtelenség diagnózisát adja. A lábait felhúzva fekvő kezeit a
hasán nyugtató beteg a jellegzetes akut hasas beteg. Oldalt fekvő, lábait felhúzó, fejét
hátraszegő beteg a típusos „vadászkutya” helyzetben a meningitises beteg jellemző
testtartása.
A bőrszín szintén árulkodó jel. A legfontosabb jelünk a cyanosis. Ha a redukált hemoglobin
- 5 g/dl fölé emelkedik, akkor látjuk a jellegzetes cyanotikus elszíneződést. Vigyázat! A vérző,
anémiás sosem lesz cyanotikus, pedig súlyosan hipoxiás! A cyanosis lokalizációja alapján
beszélhetünk acrocyanosisról és centrális cyanosisról. A kettő közötti határ nem mindig éles.
A másik jellegzetes bőrszín az icterus. Általában, ha a serum bilirubin szintje
50
micromol/liter fölé emelkedik, akkor kezd szembetűnővé válni. Lényeges, hogy a valódi
icterus a sclerákon kezdődik. A napjainkban elterjedt fittness ételek fogyasztása esetén néha
megnő a karotin bevitele. A hiperkarotinémiás ember bőre szintén sárgás, viszont a sclerája
fehér!
Újabb színünk lehet a sápadtság. Ennek oka anémia lehet, de banális betegségek
(gyomorrontás) is okozhatják.
A bőr száraz, vagy verejtékes volta szintén kórjelző lehet. Például: hipoglikémiás beteg bőre
verejtékes, diabeteses ketoacidosisban száraz.
A bőr hőmérséklete sokkos beteg esetén diiferenciáldiagnosztikai jelentőséggel bírhat.
Dilatatív sokkformákban a bőr meleg (anafilaxia, szeptikus sokk hiperdinám szaka), míg
vérzéses és kardiogén sokkban a beteg bőre hűvös (centralizált keringés).
Az egyes testtájékok megtekintése ismét segíthet a diagnózisban. A mellkas alakja a
krónikus légzési elégtelenség jeleit viselheti magán (hordómellkas). A tág nyaki vénák, tág
perifériás vénák szintén gyanút kelthetnek: nagy vénás elfolyási akadály a szív felé (COPD,
pericardiális tamponád, feszülő PTX…) A krónikus légzési elégtelenség miatt kialakuló
trophikus zavarok eredményezik a dobverőujjakat és az óraüveg jellegű körmöket.

A has formája, főleg az elődomborodó, feszes bőrű has általában súlyos hasi status jele. A
törzsön jelenlévő tágult bőrvénák jelenléte a portalis hipertónia jellegzetessége a
csillagnaevusok mellett.
A légzés vizsgálata szempontjából sem érdektelen a teljes test és a végtagok megtekintése.
Például egyoldali alsó végtagi duzzanathoz társuló légzési panasz erősen pulmonális
embolizáció felé kell terelje gondolkodásunkat.
A légzési ciklus megfigyelése igen fontos adatokat szolgáltathat. Általában 24/min feletti
légzésszámot tekintünk kórosnak. A légzési mintázat újabb árulkodó jel. Regularis légzés a
szabályos. Mélységében ciklusosan változó, időnként apnoes szakaszokkal jár a CheyneStokes légzés. Általában a légzőközpont hipoxiás állapotának jele, és például a kezdődő
asthma cardiale, vagy központi idegrendszeri laesio típusos légzésmintája. A Kussmaul
típusú légzés (mély és szapora légvételek) súlyos acidosis kompenzációjaként jelentkezik. A
Biot-típusú légzés a teljesen dezorganizált mintázatával (változó frekvencia, mélység) súlyos
hídi légzőközpont sérülés jele. Paradox légzés esetén a mellkas emelkedésekor a has
lesüpped és fordítva – teljes légúti elzáródást jelez!
A normális 1:2 be-kilégzési arány változásának megfigyelése a légúti szűkület
lokalizációjában játszhat szerepet. Kislégúti szűkületben a kilégzés, nagylégúti szűkületben a
belégzés nyúlik meg. Ha a megváltozott be-kilégzési arányt még hangok is kísérik (kilégzési
sípolás, belégzési stridor, rekedtség…), akkor a diagnózis egyszerűsödhet. A kislégúti
szűkületes beteg jellemző módon néha zárt szájjal, „kis résen” keresztül lélegzik ki, ezzel
fokozva az auto-PEEP-et, mely a kislégúti elzáródást hivatott megelőzni.
A légzési frekvencia és mélység alapján egyes gyógyszerek hatására, mérgezésekre
következtethetünk (ópiátos légzés – bradypnoe és normál, vagy csökkent térfogat,
„izomrelaxánsos” légzés – szapora és felületes, etilén glikol mérgezett /télen hajléktalan
beteg, etiles küllemmel/ – Kussmaul légzés)…

Palpatio
tapintás

A beteghez közel érve tapintással is sok információhoz juthatunk. A hideg bőrfelszín
jelenthet kihűlést, de jelenthet lokális keringészavart (pl.: csak alsó végtagi hidegség), esetleg
a centralizált keringés tünete lehet (vérzéses sokk). A bőr verejtékessége az aktiválódott
szimpatikus tónus jele. Lényeges a perifériás pulzusok megtapintása is. Pulzus kvalitás
eltérés az egyes végtagok között lokális keringészavar, de nagyér katasztrófa jele is lehet.
(két AV pulzuseltérése – AV-i érelzáródás, AV és FV pulzuseltérése – aorta szintű
elzáródás, két FV pulzusának eltérése – FV-i embolizáció, de akár aorta dissectio jel is
lehet!) Mellkasi aorta dissectiok gyakran miokardiális infarktust utánoznak. Ha ilyenkor
újkeletű pulzus eltérést, neurologiai deficitet, esetleg más testtájék fájdalmát is észleljük, az
a dissectio gyanúját erősíti!
Egyszerű és gyors, a keringésről tájékoztató vizsgálat a kapillaris újratelődési idő vizsgálata
(CRT: capillary refill time). A beteg körömágyát megnyomva a benne lévő vért kipréseljük,
– majd a nyomást felengedve megmérjük, hogy mennyi idő alatt nyeri vissza az eredeti színét.
Célszerű saját ujjunkhoz viszonyítani. A 2 másodpercen túli idő súlyosabb fokú keringés
zavart (lehet globális, vagy lokális is) feltételez. A kihűlés okozta vasokonstrikció is
elnyújthatja!
A szív zörejeinek meghallgatása és az abból levonható következtetések meghaladják jelen
fejezet kereteit. A gyors diagnózis szempontjából lényeges, hogy új zörej megjelenése, vagy
az eddigi szívhang megváltozása kapcsolatban lehet-e a beteg aktuális állapotával (pl: zajló
infarktus alatt hirtelen romló keringési status új hallgatózási lelettel – VSD, szabad fali
ruptura, mitralis ínhúr ruptura…). Lényeges, hogy a nagy perifériás erek (femoralis, iliaca,
subclavia, carotis) felett hallható zörej meglévő szívzörej mellett nem feltétlen diagnosztikus
– vezetett zörej.
A tüdő hallgatózási leletének értékelése szintén túlmegy jelen fejezet keretein. A sürgősségiintenzíves szemlélet szempontjából fontos tényező, hogy a légzési elégtelen betegnek a

Auscultatio
hallgatózás

hallgatózási lelete alapján szüksége lehet-e akut beavatkozásra (pl.: tompulat intra-, vagy
– extrapulmonális voltának differenciál diagnózisa – haemothorax, tensios PTX veszélye…).
Tensios PTX esetén a terápiás késlekedés a beteg halálát okozhatja!
Másik kiemelendő tudnivaló, hogy a viszonylag negatív tüdőhallgatózási lelettel bíró
betegnek is lehet nagyon súlyos pulmonális betegsége. Gondoljunk itt a tüdőembóliára. De a
kezdődő ARDS egyik jellemző klinikai tünete a súlyos légzési distress melletti, az állapothoz
mérten igen szerény hallgatózási lelet!
A has meghallgatásával sebészeti könyvek foglalkoznak részletesen. Ami a sürgősség
szempontjából gyorsan eldöntendő, hogy van-e nyomásérzékeny terület, esetleg defanse,
vagy nincs. Szabad hasűri folyadékot sok kórkép okozhat (májbetegség, gyulladásos
kórképek, hasi aorta aneurysma ruptura, de akut jobb szívfél elégtelenség is…). A szabad
hasi levegő megléte (májtompulat eltűnése) általában üreges szervi perforatio jele, de
gyulladásos kórképek is okozhatják (gázképző baktérium peritonitisben). A bélhangok
megítélése nagy rutint igényel. Lényeges, hogy legalább 2-3 percnyi, több helyen végzett
hallgatózás után nyilatkozzunk a bélhangok milyenségéről.
A fentiek összefoglalásául elmondható, hogy a sürgősségi-intenzíves fizikális vizsgálat nagy
rutint, az összes érzékszervünk szinte egyidejű használatát, és a számos beérkező lelet/adat
gyors szintetizálását igényli. Ha azonban a fenti szempontok a tudásunkban megvannak,
vezetik a gondolkodásunkat, és elősegítik, hogy rövid idő alatt nagy pontossággal
iránydiagnózist állítsunk fel és ennek fényében az azonnali/sürgős beavatkozásokat
megtegyük.

Összegzés

I./5.2. A légzési rendszer monitorozása
A sejtek, szövetek anyagcseréjének alapvető eleme a megfelelő oxigén ellátás biztosítása. Ez egy többlépcsős
folyamat. Kezdődik a tüdőbeli légcserével, folytatódik a tüdőben a gázcsere folyamatával. A vér oxigén
szállító kapacitása biztosítja, hogy viszonylag kevés mennyiségű vér nagy mennyiségű oxigént tudjon
felvenni (hemoglobin). Majd a keringési rendszer következik, amely elszállítja szervekhez az oxigént. A
szervekben a mikrocirkuláció biztosítja, hogy a kapillárisokba eljusson az oxigéndús vér. És végül a sejteken
belül a belső légzés által lezajlik az oxigén felhasználása, mely a sejtek számára az energiát biztosítja. Ha
ebben a folyamatban bármely összetevő működése zavart szenved, az végső soron a szöveti oxigenizáció
károsodásához és sejtpusztuláshoz vezet. Bizonyos szintig egyes tényezők csökkent működését a másik
rendszer fokozott működése kompenzálni tudja (például rosszabb tüdőfunkció esetén a vér hemoglobin
mennyiségének növekedése biztosítja a kielégítő oxigén ellátást – COPD-polyglobulia…).
Amikor a légzés monitorozásáról beszélünk, akkor leginkább a légcsere és bizonyos fokig a gázcsere és a
keringés egyes paramétereit figyeljük. A legegyszerűbb monitorozási módszerek a fizikális vizsgálat
témakörébe is tartozhatnak (légzésszám, légzési mintázat…) A bonyolultabb eszközigényes monitorozási
lehetőségekre általában jellemző, hogy a mért paraméterek önmagukban keveset mondanak, azt mindig a
klinikai kép és egyéb vizsgálati eredmények részeként tudjuk csak helyesen értékelni.
A légzési rendszer monitorozása különösen lényeges, hiszen a légzőrendszer állapotváltozásai percek alatt
fatális következményekkel járhatnak. Ezért a gyors és megbízható diagnosztika, a leletek gyors értékelése, és
a gyors terápiás lépések életmentőek lehetnek.
A továbbiakban a legfontosabb monitorizálási technikákat és módszereket tekintjük át.

I./5.2.1. Pulzusoxymetria

Bevezetés

A pulzusoxymetria egy néhány évtizede kifejlesztett eljárás a keringő vér hemoglobinjának
oxigén telítettségének vizsgálatára. Előnye, hogy noninvazív, pillanatok alatt kivitelezhető
vizsgálati mód. A napjainkban használt pulzoxyméterek igen kis helyen elférnek, használatuk
nem igényel különösebb szakmai felkészültséget, ezért már az első ellátás helyén, a helyszínen
is jól alkalmazhatók állapotfelmérésre. Az eljárás veszélytelenségére való tekintettel
folyamatos vizsgálatra, monitorozásra is jól használható.
Kulcsszavak: pulzoxymetria, saturatio, hemoglobin
●
●
●

Történelem

Történeti áttekintés
Fizikai alapok
Klinikai felhasználás

A pulzoxymetria története
Az első katonai felhasználású mérőeszközt 1935-ben fejlesztették ki. Az első sikeres, fénnyel
történő oxigén szint mérés Millikan nevéhez fűződik 1940-ben. 1974-ben Aoyagi fejlesztette a
mai mérési elvek alapján működő mérőeszközét. Ezen eszköz már az artériás pulzáció
jelenségét is felhasználja.
(Az 1. ábrán látható eszköz /HP 47201A/ 1976-ből származik, 17 kg-ot nyomott.)
A mérés fizikai alapjai
Köztudott, hogy a vénás és az artériás vér különböző színű. A színkülönbséget az okozza, hogy
a különböző oxigén telítettségű hemoglobin a látható fénynek más-más részét nyeli el. Így a
fényelnyelés mértékéből kiszámítható, hogy mennyi a hemoglobin oxigén szaturációja.
SpO2=HbO2/(HbO2+Hb),

Fizikai
alapok

azaz az oxigenizált hemoglobin aránya az oxigenált+deoxigenált, azaz a teljes hemoglobin
mennyiségéhez képest.
Tehát, ha a vértartalmú szöveteket bizonyos hullámhosszú fénnyel átvilágítjuk (LED vagy
lézer fényforrás) és megvizsgáljuk, hogy ebből mennyi nyelődött el (az áthaladó, vagy
visszavert fénymennyiség elemzésével - fotodióda), akkor a hemoglobin oxigén szaturációja
meghatározható. Folyamatos méréssel (másodpercenként több százszor) az artériás vér
pulzációja is regisztrálható, hiszen az artériás nyomáshullám alatt a vizsgált szövetrészletben
megnő az artériás vér mennyisége, így megnő az az oxigenált hemoglobin mennyisége, nő az
oxigenált hemoglobin által elnyelt fény mennyisége, és ez arányban van a pulzáció
nagyságával. Több mérési hullámhossz alkalmazásával a mérés pontossága javítható. (2. ábra)
Az emberi bőr a 650 nm-nél kisebb hullámhosszú fényre nem átlátszó, míg 1000 nm-nél
nagyobb hullámhossz esetén a víz abszorpciója jelentősen rontaná a mérést. Tehát a mérési
hullámhossznak valahol a két érték között kell lennie. Az oxigenált és a deoxigenált
hemoglobin elnyelési görbéit láthatjuk két lehetséges mérési hullámhossz feltüntetésével. (Az
izobesztikus pont hullámhosszán mért elnyelés a vér mennyiségével lenne arányos. (3. ábra))
A megvilágítás után a visszavert, vagy áthaladó fénynek csak egy kis része éri el a detektort, és
ennek is csak egy kis frakciója, a (pulzáló frakció) hordoz információt. A nem pulzáló frakció
kiszűrhető, ez a bőr, a vénás vér és egyéb szövetek állandó elnyeléséből adódik. (4. ábra)

A pulzoxímetria klinikai felhasználása és befolyásoló tényezők
A normál artériás vér oxigén szaturációja 95% felett van, a kevert vénás vér oxigén
szaturációja 75%. A mérést az alábbi tényezők befolyásolhatják:
●
●
●
●
●

Klinikai
felhasználás

a beteg mozgása
az eszköz rossz felhelyezése
környezeti fény
körömlakk
perifériás vérkeringési zavar (alacsony perctérfogat, vagy vasokonstrikció esetén a jelet
nehéz elkülöníteni a háttérzajtól)
● szénmonoxid mérgezés (közel infravörös /940 nm/ tartományban az elnyelése nem
jelentős)
● malária esetén a hemiglobin megváltoztatja az értékét.
Normál körülmények mellett a módszer mérési pontossága 1% körül van.
Megjegyzendő, hogy leginkább magas paO2-vel bíró állapotok esetén a tüdőfunkció romlása
(paO2 csökkenése) jóval megelőzi az oxigén szaturáció csökkenését. Ennek magyarázata a
hemoglobin oxigén disszociációs görbéjén keresendő. Ilyen szituációkban a tüdőfunkció már
sokat romlott, de szaturáció még rendben (paO2>95 esetén a görbe gyakorlatilag vízszintes)!
(4. ábra)
Végezetül tekintsük át az egyes artériás oxigén parciális nyomások mellett mérhető oxigén
szaturációs értékeket:
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I./5.2.2. Vérgáz monitorozás
A vérgáz analízis során információt nyerünk a beteg gázcseréjéről, az ionháztartásról és a
sav-bázis egyensúlyról. A vizsgálat gyors eredményt ad, ezért alkalmas az akut
patofiziológiai változások nyomon követésére. Gyakran, akár 10 percenként is
ismételhető, gyorsan, egyszerűen kivitelezhető. Az intenzív osztályok vérgáz analízishez
szükséges géppel felszereltek.
Vérgáz analízis végezhető artériás, vénás illetve capillaris vérből is, bár utóbbi ritkán
használatos. Artériás mintavétel esetén a lehetséges punkciós helyek:
- Arteria radialis
- Arteria brachialis
- Arteria femoralis
- Arteria dorsalis pedis
- Arteria axillaris.
Arteria radialis punctio esetén az Allen-teszt elvégzése szükséges.
Gyakori artériás vérgáz analízis esetén artériás kanül behelyezése javasolt, így a beteg
diszkomfortja és az artéria hegesedése kivédhető. A mintát heparinizált fecskendőbe kell
levenni, és 1 percen belül a készülékbe kell juttatni, mivel a vérben lévő gázok tenziója
állás során változhat, csakúgy mint a sav-bázis és ion egyensúly.
Kérdés
Miért hasznos a
vérgáz vizsgálat?

Vérgáz vizsgálat szükséges légzési elégtelenség nyomon követésére és a respirációs
terápia kormányzásához. Keringési elégtelenség esetén a perifériás perfúzió megítélésére
használható. Akut veseelégtelenségben a beteg sav-bázis monitorozása és az ionszintek
monitorozása elengedhetetlen. Vérzés esetén a vér hemoglobin tartalma is követhető, nem
szükséges az időigényesebb laboratóriumi vérkép vizsgálatra várni. Általánosságban
megállapítható, hogy ha bármilyen akut állapot változást észlelünk a betegnél, a vérgáz
analízis segítségével nélkülözhetetlen információkat nyerünk a kórfolyamatról.
Az astrupon szereplő gáz paraméterek:
pCO2: a szén-dioxid parcialis gáztenziója Hgmm-ben
pO2: az oxigén parciális gáztenziója Hgmm-ben
SaO2: oxigén szaturáció-hemoglobin oxigén telítettsége %-ban
pH: a plazma H+ ion koncentrációjának negatív 10-es alapú logaritmusa. A H+
koncentráció a konjugált sav/bázis párok összetevőinek arányából a HendersonHasselbach egyenlet alapján határozható meg.

Kérdés
Mi a különbség a
standard és az
aktuális bikarbonát
közt?

St HCO3-: standard bikarbonát: a vér ideális széndioxid koncentráción mért bikarbonát
tartalma (pCO2=40 Hgmm)
A HCO3-: aktuális bikarbonát: a vér aktuális széndioxid koncentráción mért bikarbonát
szintje
Bikarbonát egyenlet
BE: base excess-bázis többlet - az a savmennyiség mmol-ban, melyet 1l teljes vérhez
kellene adni, hogy a pH 7.40 legyen
K szint: 3,5-5,1 mmol/l
Na szint: 135-145 mmol/l
Ca szint
Cl szint: 100-105 mmol/l
Hb szint: hemoglobin koncentráció: 12-16 g/dl
Htc: a vér hematokrit értéke
Lac: a plazma laktát tartalma normálisan: <2 mmol/l

Osm: a plasma osmolaritása : 295+/-10 mosm/l
Glu: szerum glukóz

Kérdés
Milyen a normál
vérgáz?

Normál artériás vérgáz
pH: 7,35-7,45
paO2: 80-100 Hgmm
paCO2: 36-42 Hgmm
HCO3-: 22-26 mEq/l
SaO2: 95-100%
BE: -2,5- +2,5 mEq/l
Normál vénás vérgáz
pH: 7,32-7,42
pvO2: 28-48 Hgmm
pvCO2: 38-52 Hgmm
HCO3-: 19-25 mEq/l
SvO2: 50-70%
BE: -2,5- +2,5 mEq/l
Az astrup értékelése során elkülönítendő a sav-bázis eltérés formája, annak eredete illetve
a kompenzáció mértéke. Megkülönböztetünk respiratorikus acidozist és alkalosist,
metabolikus acidosist és alkalosist, valamint ezek kompenzált illetve nem kompenzált
változatát.
Respiratorikus acidosis

Kérdés
Mi a respiratorikus
acidosis?

paCO2>45 Hgmm és pH<7,35
Hátterében alveolaris hypoventilláció áll, melynek okai a következők:
Légzőközpont csökkent stimulációja
- perifériás vagy centrális kemoreceptorok zavara
- sinus caroticus, arcus aortae chemoreceptorainak károsodása
- KIR chemoreceptorainak zavara (bármilyen KIR laesio)
agytörzsi trauma
agytörzsi infarctus
demyelinisatio
bulbaris polyomyelitis
encephalitis
gyógyszerek: altató, szedatívum, alkohol
primer alveolaris hypoventilatios sy
Respiratorikus neuromuszkuláris rendszer zavara
- gerincvelő és/vagy perifériás ideg léziója:
cervicalis gerinctrauma
perifériás neuropathia (ld. DM)
polyomyeltis – alsó motoneuron sérülés
- légző izmok funkcionális zavara:
muscularis dystrophiák
myasthenia gravis
krónikus myopathiaval járó állapotok
Ventilációs rendszer zavara
- mellkasfal rendellenességei:
kyphosis, scoliosis
hydrothorax, PTX, haemothorax, khylothorax, empyema
spondylitis ankylopoetica
obesitas (Pickwick-sy)
- légutak és tüdő rendellenességei:

akut elzáródás (váladékretenció, OSAS, asthma bronchiale,
epiglottitis, aspiráció)
krónikus elzáródás: krónikus obstruktív és restriktív
tüdőbetegségek (COPD)
Akut respiratorikus acidosis esetén a metabolikus rendszer még nem tud kompenzálni,
mivel ez napokat igénybe vevő folyamat. Ezért az astrupon magas CO2, alacsony pH,
normál bikarbonát és normál BE látható. A kompenzációs mechanizmus megindulásával,
a vese több bikarbonátot generál, a bikarbonát szint emelkedik, a BE jelentősen pozitívvá
válik. Így a pH normalizálódik. Ez a patológiás egyensúly figyelhető meg COPD-s
betegek esetén.

Respiratorikus alkalosis

Kérdés
Mi a respiratorikus
alkalosis?

pCO2<35 Hgmm, pH>7,45
Hátterében alveolaris hyperventilláció áll.:
p CO2 ↓→H2CO3 ↓→H+ koncentráció ↓→ pH ↑
Alveolaris hyperventilláció esetén az alveolusokban fokozott a gázcsere, fokozott a
holttér ventilláció, a fogalom nem keverendő össze a tachypnoe-val illetve a dyspnoe-val.
Hyperventilatio okai
- hypoxia következtében kialakuló perifériás kemoreceptor stimuláció
Pulmonális eredetű
intersticiális pneumonitis
tüdőfibrózis
oedema
pulmonalis embolisatio
PTX
COPD
Cardiovascularis eredetű
balszívfél elégtelenség
jobbszívfél elégtelenség
Metabolikus eredetű
metabolikus acidózis
májelégtelenség
Neurológiai eredetű
pszichogén v. szorongás esetén akaratlagos
cerebrovascularis rendellenesség (stroke a ponsban) esetén reflexes
Láz, septicaemia – citokin mediált
Gyógyszerek, hormonok
terhesség ill. progeszteron adása
szalicilát túladagolás
hyperthyreosis esetén fokozott metabolizmus és O2 igény → kevert
acidózis
Metabolikus acidosis
pH<7,35, pCO2 normális, BE<-2,5, HCO3-<20
A metabolikus acidosis hátterében a savas anyagok felszaporodása áll.
A savas kémhatású anyagok túlsúlya az alábbi patológiai folyamatoknál észlelhető:
Additív okok:
-endogén savfelszaporodás
ketoacidózis (alkohol, éhezés, I. DM)
laktátacidózis-sokk:elégtelen perifériás perfúzió estén a perifériás
szövetekben anaerob glikolízis zajlik

Kérdés
Mi a metabolikus
acidosis?

-exogén savbevitel
szalicilátok
metilalkohol
glikolmérgezés
Retenciós ok:
-renalis H+-szekréció csökken
Szubsztrakciós okok (bázis vesztés)
gastrointestinalis bikarbonát vesztés (pl. hasmenés)
renalis karbonát vesztés (renalis tubularis acidosis 2)
A metabolikus acidosis kompenzációs mechanizmusokat indít el:
gyorsan kompenzáló extra és intracellularis puffer
csont-puffer (foszfát) → néhány óráig tart
tüdő -hyperventilatio → pCO2 ↓→ pH ↑
vese:
filtrált HCO3 - reabszorpciója + HCO3- szintézis
H+ szekréció
Az anion-gap fogalma

Kérdés

Definíció: a pozitív és negatív ionok közötti különbség:
AG(mmol/l)=(Na+K)-(Cl+HCO3)
Normálérték: 12-16 mmol/l
Az anion gap segítségével elkülöníthetők a sav felszaporodás és a bázis vesztés okozta
metabolikus acidosisok. Az anion rés alapján megkülönböztetünk fokozott anion réssel
járó normochloraemiás metabolikus acidosist és normál anion réssel járó
hyperchloraemiás acidosist.

Mi az anion gap?
Fokozott anion-réssel járó, normochloraemiás metabolikus acidózis
Endogén okok
veseelégtelenség → foszfát, szulfát retenció
laktátacidózis
ketoacidózis
hyperosmolaris nem ketoacidotikus kóma (II.típ. DM)
rhabdomyolysis
Exogén okok / intoxicatio
szalicilátok
metanol
etilén-glikol / fagyálló
toluol
paraldehid
Normál anion-réssel járó, hyperchloraemiás metabolikus acidózis
Gastrointestinalis HCO3 - vesztés
vékonybél – pancreas fistula → bikarbonát gazdag nedv vesztése
hasmenés bikarbonát vesztés és hypovolaemia
paralyticus ileus során a bélnedv szekvesztráció
Parenterális táplálás
organikus anyagok lebontása → H+ emelkedik
sok szerves kation Cl- só formában
Veseelégtelenség: NH4+ szekréció csökken
Hypoaldosteronismus: H+ szekréció csökken
Renalis tubularis acidosis (hyperCl-), tubularis transzport zavara
Metabolikus alkalosis

pH>7,45, BE>2,5, pCO2 normális vagy emelkedett, HCO3- >24
A metabolikus alkalosis lassan kialakuló és lassan helyrehozható állapot.
Relatív bikarbonát-többlet jellemzi, abszolút bikarbonát többlet iatrogen ok miatt jön létre
(túl sok NaHCO3 infúzió)
Kiváltó okok:
hányás, gyomorleszívás, fistula során HCl vész el
diuretikumok miatt hypochloraemia
cysticus fibrosis
túlkompenzált post-hyperkapniás állapot
fokozott disztalis tubularis Na reabszorpció

Kérdés
Mi a metabolikus
alkalosis?

Légzéssel nehezen kompenzálható, azonban a vese bikarbonát ürítéssel kompenzálhatja a
metabolikus alkalosist. Tartósan akkor áll fenn, ha a kiváltó okok mellett fenntartó
tényezők is szerepet játszanak.
Fenntartó tényezők
Hypochloraemia diuretikum túlzott használata miatt:
alacsony klorid koncentráció miatt a proximalis tubulusban nő a
Na-bikarbonát visszaszívás
Hypokalaemia
fokozott NH3 szintézis
fokozott H+ szekréció
paradox aciduria (relatív IC acidosis a tubulussejtben)
Hypovolaemia:
az aldoszteron szint nő
Hyperaldoszteronizmus
Fokozott H+ürítés
Sóérzékeny forma: ha az ECV és NaCl csökkenés együttesen fordul elő, a volumenpótlás
mellett a NaCl-ot is pótolni kell a metabolikus alkalosis megszüntetéséhez.
Sórezisztens forma: az ECV és NaCl emelkedésekor a fokozott Na rebszorpció miatti
fokozott H ürítés miatti metabolikus alkalosis nem érzékeny só adására (Cushing sy,
Barrter sy) Ezt a formát gyakran krónikus hypokalaemia, nagy mennyiségű bikarbonátadás és mineralocorticoid terápia idézi elő. A betegek jelentős KCl pótlásra szorulnak,
folyadékpótlást nem igényelnek.
Összefoglalás
A vérgáz monitorozás elengedhetetlen a kritikus állapotú betegek kezelésekor. Gyors
információt nyerünk a beteg légzési, keringési és sav-bázis állapotáról, a klinikum
változásait megelőzheti, de előfordul, hogy késve reprezentálja. A vizsgálat sokszor
ismételhető, így az akut folyamatok jól követhetők. Csakúgy mint a fizikális vizsgálat,
diagnosztikus kétség esetén gyakori ismétlésével és értékelésével az akut kórfolyamat
tisztázódik. Alkalmas a ventillációs terápia, hemodinamikai támogatás, volumen terápia,
ionpótlás hatékonyságának megítélésére, kormányzására. Általános alapelv azonban,
hogy mindig a beteg klinikumával együtt értékelendő. Jelentős diszkrepancia esetén a
klinikum a döntő, a vérgáz vizsgálat kontrollálandó.

I./5.2.3. A szöveti oxigenizáció monitorozása
I./5.2.3.1. Tanulási célok
●
●
●

Megérteni a szervezet oxigénszükségletének sejtszintű alapjait
Felvázolni az oxigén útját a tüdőtől a mitokondriumig
Átlátni az oxigéntranszportban rejlő hibalehetőségeket, felismerni a terápiás beavatkozások
lehetséges pontjait

I./.5.2.3.2. Kompetencia
A hallgató a fejezet elsajátításával képes lesz a sejtlégzés fogalmát értelmezni, átlátja az oxigén
útját a tüdőtől a sejtekig, képes lesz diagnosztizálni az ezt érintő kóros állapotokat, terápiás
stratégiát tud felállítani.
I./5.2.3.3. Bevezetés
Az emberi szervezet a többi eukariótához hasonlóan oxidatív foszforiláció révén jut a működéséhez
szükséges energiához, mely ATP formájában termelődik. Az ADP→ATP átalakuláshoz glükóz és
oxigén szükséges, a mitokondriumban történik. Az emberi szervezet által felhasznált oxigén 90 %át a citokróm-c oxidáz enzim (IV-es komplex; mitokondriális transzmembrán fehérje) használja fel,
a végső vagy terminalis elektron felvevő oxigén molekulát alakítja protonok hozzáadásával vízzé.
1. kép. Mitokondriális elektron transzport lánc (forrás: wikipedia)
1_kep_1.5.2.3_fejezet
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mitochondrial_electron_transport_chain%E2%80%94Etc4.svg

Aerob körülmények között 1 glükóz molekula elégetésével a szubsztrát szinten 4 ATP, az oxidatív
foszforilációban 32 ATP keletkezik. Anaerob körülmények között az oxidatív foszforiláció nem
működik, a piruvátból laktát képződik.
kép. Sejtlégzés: az ATP termelés 3 lépcsője (forrás: hyperbaric-oxygen-info.com)
2_kep_1.5.2.3_fejezet
http://www.hyperbaric-oxygen-info.com/image-files/aerobic-cellular-respiration-000.png
2.

I./5.2.3.4. Az oxigén útja a szövetekig, sejtekig

Kérdés

Ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű oxigén kerüljön a szövetekhez, elegendő oxigén kínálat
szükséges (FiO2) ami áramlással jut a tüdőbe, a tüdő alveolo-capillaris membránján diffúzióval jut
be a véráramba.
A véráram által szállított oxigén (DO2) elhanyagolható részben oldott állapotban, döntő részben
hemoglobinhoz kapcsoltan kerül a szövetekhez, egyenesen arányos a szív perctérfogattal és a vér
oxigéntartalmával:

Miért van
anaemiában
tachycardia? DO2(ml/min) = 10 × CO(l/min) × CaO2

ahol CaO2 = (1.34 × Hb(g/dl) × SaO2 + 0.003 × PaO2)
ahol 1.34 az 1 g hemoglobin(Hb) által szállított O2 (ml) mennyisége, 0.003 az oxigén oldékonysága
plazmában. DO2 normálértéke: 1000 ml/min
Az oxigén a perifériás szövetekben az hemoglobinról leválva a parciális nyomásgrádiens mentén
jut el a sejtekhez (ld. még: oxi-hemoglobin disszociációs görbe)

A szövetek által felhasznált oxigén (VO2) a keringő artériás és kevert a vénás vér oxigén
tartalmának különbségével írható le:
VO2 = 10 × CO × (CaO2 –CvO2)
ahol CvO2 = (1.34 × Hb(g/dl) × SvO2 + 0.003 × PvO2), normálértéke 250 ml/min.
Az oxigén kivonást az oxigén extrakciós arány írja le:
ERO2 = VO2 / DO2
normálértéke 25%.
Összegezve: A szövetek oxigénellátását tehát meghatározza az odaszállított O2 mennyisége ( FiO2,
CO, Hb cc.), és a felhasználás (láz, sepsis, izommunka ill. extrakciós képtelenség, mérgezések,
shunt stb.).
I./5.2.3.5. A szöveti hypoxia
Az elégtelen szöveti oxigénellátást okozhatja a kínálat (DO2) csökkenése, a felhasználás (VO2)
növekedése, esetleg az extrakció (ERO2) képtelensége. A következmény az oxidatív foszforiláció
csökkenése következményes szervfunkció romlással az elégtelen ATP termelés miatt, valamint
laktát acidosis az emelkedett produkció miatt.
I./5.2.3.6. A szöveti oxigenizáció monitorozásának jelentősége, módjai
A kínálat/felhasználás arány felborulása hátterében meg kell találnunk az okokat, ezért mindkét
oldalt globálisan és regionálisan vizsgálnunk kell.
Az oxigénkínálat és szállítás monitorozása (DO2):
● SaO2: a vér hemoglobin O2 telítettségét méri, a tüdő funkciójára jellemző, általában ujjon
mérjük pulzoximetriával, a vörös és infravörös fény abszorbcióján alapul. Artériás
vérgázban is mérhető.
● Hemoglobin: koncentrációját vérből állapítjuk meg, oxigén szállító kapacitásra jellemző.
● Szívperctérfogat: (cardiac output) invazív és kevésbé invazív módon mérhetjük, „gold
standardja” a pulmonalis artériás termodilúciós módszer (Swan-Ganz); oxigén szállító
kapacitásra jellemző
Szöveti oxigénellátottság monitorozása (VO2):
● globális: a kevert vénás vér oxigén telítettsége (SCVO2) az artériás érték tükrében
megmutatja a szervezet oxigénfelhasználását (ld. I./5.3.4.5. fejezet)
● regionális(egyes szervekre jellemző):
● Vena jugularis oxigénszaturáció (SJVO2) az agy szöveti oxigenizációját mutatja
(ld. I./5.3.4.4. fejezet)
1
● Gastricus tonometria : a gyomorba vezetett ballon fiziológiás sóoldattal feltöltik,
majd equilibrálódik a környezetével. Ezután pCO2-t mérnek, ezt összehasonlítva az
artériás paCO2-vel, a CO2 termelés és elimináció aránya vizsgálható. A Henderson
Hasselbach egyenlet segítségével a mucosalis pH kiszámítható. A pCO2 gap és a
mucosalis pHi a bélfal perfúziós zavarait tudják megmutatni
● Infravörös közeli spektroszkópia – NIRS: az oxi-hemoglobin és a deoxihemoglobin infravörös abszobciós spektruma eltér, ezért megállapítható relatív
arányuk a vizsgált szövetben, ezzel az oxigénellátottságra lehet következtetni.
Altatáskor agyi vérellátás monitorozásra használható.
● Klinikai jelek: szemmel látható perfúziós zavarok (pl. bőr), diuresis változása
(óradiuresis) a szöveti perfúzió és oxigenizáció aspecifikus jelei.
Irodalom

● Huang: Monitoring Oxygen Delivery in the Critically Ill; Chest, November 2005 vol. 128
no. 5 suppl 2 554S-560S
● Oxygen content of blood: http://www.frca.co.uk/article.aspx?articleid=100344
● Oxygen delivery and hemoglobin; Contin Educ Anaesth Crit Care Pain (2004) 4 (4): 123126.
●
1
Carlesso: gastric tonometry; Minerva Anestesiologica 2006 June;72(6):529-32

I./5.2.4. Légzésfunkciós vizsgálatok
I./5.2.4.1. Tanulási célok

Cél

A fejezet célja:
● Megismerni az alapvető légzésmechanikai paramétereket
I./5.2.4.2. Kompetencia
A hallgató a fejezet elsajátításával megismeri elsősorban a gépi lélegeztetésben részesülő
betegek esetén alkalmazott légzésfunkciós paramétereket, ennek ismeretében képes lesz
a lélegeztetőgépek paramétereinek alapszintű értelmezésére.
I./5.2.4.3. Bevezetés

Bevezetés

Az intenzív osztályon kezelt betegek jelentős része az akut légzési elégtelenség miatt
alkalmazott gépi lélegeztetés igénye miatt kerül felvételre. Az alkalmazott
lélegeztetőgépek alapfunkcióihóz tartozik a légzésmechanikai paraméterek
monitorozása. A különböző mért és származtatott paraméterek ismeretében
meghatározhatjuk az optimális lélegeztetési beállításokat és további információkat
kaphatunk a légzésmechanikai paraméterek változásával a tüdőbetegségek
progressziójára illetve javulására.
I,/5.2.4.4. Légzésfunkciós vizsgálatok
Alapvető légzésmechanikai paraméterek a következők:
Légzésszám
az egyszerű paraméterek közé tartozik, lélegeztetésnél az optimális légzésszám beállítása
akkor az ideális, ha a beteg ezt a legkisebb légzési munka mellett végzi. Egyes
betegségekben pl. restriktív vagy obstruktív betegségeknél a légzésszám változtatásával
optimalizálhatjuk a lélegeztetési paramétereket.

Kérdés
Hogy számolható ki
a légzési térfogat?

Légzési térfogat (Vtidal)
A lélegeztetésnél alkalmazott volumenek általában, származtatott értékek.
Kiszámolhatóak az áramlás idő szerinti integráljából. Mérése intubált betegnél egyszerű.
A légzési elégtelenségben szenvedő betegeknél a légzésszámmal együtt értékelve
prediktív értéke van a gépi lélegeztetés leszoktatási fázisában. Magasabb légzésszám és
alacsonyabb Vt esetén kedvezőtlenebb a kimenetel. A légzésszám és légzési térfogat
szorzatával kiszámolható a percventilláció (MV) is, mint fontos paraméter, normál
értéke: 80-100 ml/ttkg/perc.
Légzési mintázat vagy I/E arány
Normál esetben 1:2, azonban pl. obstruktív betegségek esetén alkalmazott lélegeztetésnél
hasznos lehet a megnyúlt kilégzési fázis miatt az I/E arány módosítása. Ezen érték
megváltoztatása az IRV (inverz ratio ventillation) módú lélegeztetés alapja, ezért
ismerete nélkülözhetetlen
Vitalkapacitás (VC)
A légzésfunkciós vizsgálatok alapvető paramétere a maximális belégzést követő teljes
kilégzéskor mért légzési volumen értéke. Lélegeztetett betegnél nem terjedt el széles
körben a használata. Intenzív osztályon elsősorban a gépi lélegeztetés nélkül levő
betegek pl. izolált légzőizomgyengeség esetén lehet prognosztikai szerepe a tartós gépi

lélegeztetés eldöntésére illetve a betegség progressziójának nyomonkövetésére.

Kérdés
Mi a PEEP
definíciója?

Kérdés
Hogyan
határozható meg az
intrinsicPEEP
értéke?

Légúti nyomás
A gépi lélegeztetés során számos légúti nyomást detektálhatunk. Ezek közül a
leggyakrabban alkalmazottak a következők:
● Maximális belégzési nyomás (Ppeak, PIP): a légzési ciklus alatt maximálisan
mérhető nyomás.
● Platónyomás (Pplateau): a belégzés végén detektált nyomás érték a belégzésvégi
szünet idejében, a tüdő compliance meghatározásához szükséges paraméter.
● Átlagos légúti nyomás (Pmean): a teljes légzési ciklus alatt detektált átlagos
nyomás. Jól használható klinikai paraméter a lélegeztetési volumenek
beállításakor. Az optimális Pmean fenntartása javítja az oxygenizációt és csökkenti
a barotrauma kialakulásának esélyét pl. ARDS esetén.
● Pozitív kilégzésvégi nyomás (PEEPe): a kilégzés végén fenntartott pozitív
nyomás rendkívül fontos paraméter. Terápiás alkalmazásával javíthatjuk az
oxigenizációt, megelőzhetjük a tüdő kollapszust, ezáltal javítva a tüdő
ventilláció-perfúzió illeszkedést.
Intrinsic PEEP (PEEPi) meghatározása dinamikus hyperinflatio megléte esetén
rendkívül fontos. A kilégzés végén kialakuló belső alveoláris nyomás a részlegesen
kiürülő alveolusok következménye. Súlyos esetben magasabb légzési munkához, a
lélegeztetés
effektivitásának
gyengüléséhez,
következményes
jobbszívfél
elégtelenséghez vezethet. Súlyos COPD, asthma esetén extrém akár 20 H2 Ocm- es
értékek is előfordulhatnak. Mérésének két főbb módszere ismert: a statikus PEEPi
meghatározására alkalmas végkilégzési okklúziós technika illetve az oesophagusba
behelyezett ballon katéterrel mért oesophagealis nyomásméréssel a kilégzés végétől a
detektált belégzési áramlás kezdetéig mért nyomásesés értéke a nyelőcsőben.
Áramlás–térfogat hurokgörbék (V-P görbék)
A modern lélegeztetőgépek alkalmasak a volumen, áramlás és nyomásváltozások
ábrázolására a képernyőn az idő függvényében. A leggyakrabban alkalmazott statikus PV hurokgörbék elemzése segítséget nyújt az ideális lélegeztetési paraméterek
beállításához. A jellegzetes sigmoid görbe meredeksége jól korrelál a tüdő compliance
értékével. Alsó szakaszát alsó inflexiós pontnak nevezzük és a záródó alveolusok
következtében romló statikus tüdőcompliance-t mutatja. ARDS-ben alkalmazott
lélegeztetési stratégia eleme az alveolusok nyitvatartása az optimális PEEP
alkalmazásával, amellyel megelőzhető a lélegeztetéssel asszociált tüdőkárosodások egy
része. Ehhez a beállított PEEP értéknek kicsivel az alsó inflexiós pont felett kell maradni.
Az ellaposodó felső inflexiós pont reprezentálja a tüdő hyperinflációjából adódó
compliance romlást, segítséget nyújt az optimális lélegeztetési volumenek beállításánál,
megelőzendő a tüdő túlfeszülése miatt kialakuló tüdőkárosodást.

Kérdés
Melyek a légúti
ellenállást
befolyásoló

Légúti ellenállás (Raw)
A belégzett levegővel szemben kialakuló ellentétesen ható erőket nevezzük tüdő
ellenállásnak. Kiszámolható a kialakuló ∆P és a keletkezett áramlás hányadosából.
80%-ban a légúti ellenállás és 20%-ban a tüdő szöveti ellenállása alkotja. Laminaris
áramlás esetén a Poiseuille-tövény alapján a légúti ellenállás továbbá függ a levegő
viszkozitásától (η), a megtett út hosszától (l) és a tubus vagy légút átmérőjétől (r). (R=
8ηl/πr4)
Emelkedett belégzési légúti rezisztencia számos kórállapotban előfordulhat pl. csökkent
tüdővolumenekkel járó állapotok, tüdőödema, tüdőkonszolidáció, tüdőfibrosis stb.
esetén. Légúti ellenállás meghatározása használható paraméter a lélegezetett betegeknél
kialakult magas légúti nyomások okainak keresésében és a bronchodilatátor terápiára
adott válaszreakció nyomonkövetésében. Mérése történhet a belégzésvégi okklúziós
technikával. vagy a lélegeztetett beteg esetén is alkalmazható impulzusoscillometria
(IOS) használatával.

tényezők?

Kérdés
A tüdő compliance
fogalma?

Compliance
A tüdő elasztikus tulajdonságait leíró érték a compliance, egységnyi nyomásváltozásra
kialakuló térfogatváltozást jelent (C L =∆V/∆P). Mértékegysége: ml/H2Ocm. A légzési
rendszer teljes compliance értéke a tüdő és a mellkasfal compliance-ének az összege
(1/Ctotal=1/Clung+1/Ccw)
A tágulékonyság vagy ellasztancia (E) a compliance reciprok értéke. (E = 1/CL)
Statikus compliance pontos méréséhez biztosítani kell a légzőizmok relaxált állapotát.
Ezt követően a gyors belégzésvégi technika használatával meghatározhatjuk a tüdő
tágulékonyságát.
Dinamikus compliance mérésnél spontán légzés mellett is kalkulálható a compliance. Az
oesophagus nyomásméréssel, ami jó korrelációt mutat a pleurális nyomással,
kiszámolhatjuk a légzési térfogat ismeretében a dinamikus compliance értékét.
(Cdyn=Vt/∆Poes)
Légzési munka (WOB)
A légzési munka a tüdőtérfogat változásakor végzett munkát jelenti, meghatározható a PV adatokból spontán vagy asszisztált lélegeztetés esetén is, továbbá szükséges hozzá az
oesophagus nyomásméréssel meghatározható pleuralis nyomásváltozás mérése is
(Campbell diagram). Normál értéke 0,5 J/l. A módszer klinikai alkalmazása nem terjedt
el széleskörűen.
Irodalom és internetes hivatkozás
1. Pénzes István, Lorx András: A lélegeztetés elmélete és gyakorlata (2004)
2. Craig Davidson and David Treacher: Respiratory Critical Care (2002)
3. J.A. Kaplan Thoracic anesthesia (Third Edition)
4. American Thoracic Society:http://www.thoracic.org/statements/

Irodalom

I./5.2.5. Volumetrikus capnographia
Cél

Bevezetés

A volumetrikus capnographia mérési elvének és klinikai felhasználásának ismertetése.
A capnographia napjainkban a légzés és a keringés egyik alapvető noninvazív
monitorizálási lehetősége. Főleg anesztéziában használatos, de az intenzív terápiában is
igen hasznos adatokkal szolgálhat.
Kulcsszavak: kapnometria, capnographia, EtCO2
●
●
●

Történeti áttekintés
Fizikai alapok
Klinikai felhasználás

A capnographia rövid története és fizikai alapjai
Történelem –
fizikai alapok

A mérési alapelvet az 1859-ben leírt Lambert-Beer-törvény jelenti. Lényege, hogy a
megvilágított anyag fényelnyelése egyenesen arányos a benne lévő fényelnyelő anyag
mennyiségével. Így a visszavert, vagy az áthaladó fény elemzésével következtethetünk a
vizsgált anyagmennyiség koncentrációjára. A különböző anyagok a különböző
hullámhosszúságú fényt különböző mértékben nyelik el. A mérést legpontosabban a
fényelnyelés maximumának hullámhosszán célszerű végezni, így lesz mérésünk
a legpontosabb. A széndioxid fényelnyelési maximuma 425 nm-en van, így ezen a
hullámhosszon mérünk. A kilélegzett levegő más összetevői is nyelnek el fényt ezen
a hullámhosszon, így ezen anyagok a mérés pontatlanságát okozhatják. Az alábbi ábrán a
kilélegzett levegő néhány összetevőjének fényelnyelési görbéjét láthatjuk:
ábra1capno
Különbséget kell tegyünk capnographia és kapnometria között. Kapnometria során a
minta koncentrációját megmérjük és a vizsgált összetevő mennyiségét számban adjuk
meg. Capnographia során folyamatos mérésről van szó és a minta pillanatnyi parciális
nyomás értékeit idő szerinti grafikonon ábrázoljuk. Két kapnometriás értéket adunk meg
a klinikai alkalmazás során. Az egyik a kilégzés végi CO2 értéke (EtCO2), a másik érték
főleg az aneszteziologiai gyakorlatban lényeges és a belélegzett levegő CO2 parciális
nyomásának értéke (inCO2). Ez utóbbi visszalégzést engedő lélegeztető rendszerekben
szolgál fontos adattal (szóda kimerülés körlégző rendszerben, friss gáz áramlás kielégítő
volta visszalégzést engedő nyílt rendszereknél).
A napjainkban leginkább használt mérési módszer kétfajta lehet: főáramú és
mellékáramú.
Főáramú capnographia során a levegő átvilágítása a tubushoz közel elhelyezett
mérőkamrában történik. Jellegzetességei:
● holtteret jelent a légzőkörben,
● pára befolyásolja,
● nagy pontosságú.
Mellékáramú capnographia során egy vékony csövön a légzőkörből a tubushoz közeli
helyről folyamatos mintavételezés történik. Ezen minta mennyisége készülékenként
változó, általában 100-300 ml körül változik. A minta elemzése a monitorban történik.
Jellegzetességei:
● nagyon pontos,

●
●
●

a mintavevő cső és a minta mennyisége miatt időeltolódás lehet (1-30 sec),
kevés pára, folyadék a mintavevő csőben akadályt jelenthet,
minimal flow anesztézia során gázvesztés lehet.

A belégzés és kilégzés során nyert folyamatos mintaelemzés során nyert kapnometriás
értékeket idő tengely mentén ábrázolva kapjuk a kapnogramot. Az egyszeri légzési
ciklus során mért kapnogramon (Single Breath CO2 – SBCO2 hullám) négy jellemző
szakasz különíthető el.
A kapnogram
ábra2capno
Az I-es szakasz a belégzési fázis (inCO2). Ennek alapértéke nulla, hiszen normál esetben
a belégzett levegőben a CO2 parciális nyomása minimális. Visszalégzés, vagy nem
megfelelő CO2 elnyelő szóda működés esetén az inCO2 értéke növekedni kezd. A II-es
szakasz a kilégzés kezdeti fázisa, amikor a levegő a légutak anatómiai holtteréből és a
kislégutakból származó kevert levegő. A III. fázis a kilégzés plató fázisa, amikor az
elemzett levegő a valódi alveolaris levegő. Ezen szakasz utolsó pontján mért
kapnometriás érték az ETCO2 értéke. Majd következik a kezdeti belégzési fázis, amikor
is a CO2 koncentráció a mintavétel helyén gyorsan csökken.
A kapnogram elemzése sok mindent elárul. Elemzési szempontok lehetnek a kapnogram
magassága (ETCO2), frekvenciája, ritmusa, az alapvonal helyzete (inCO2), a kapnogram
alakja. A normál ETCO2 38-40 Hgmm, vagy ETpCO2 5%. A normál kapnogram
formája az alábbi:
A KAPNOGRAM
ELEMZÉSE

ábra3capno

Az ábrán az ETCO2-t az R pontban mért érték adja (38 Hgmm).

A lehetséges változásokat a valós idejű kapnogramon (12.5 mm/sec),
Általános
megfontolások

ábra4capno

vagy a trend nézeten (25 mm/min) célszerű elemezni:
ábra5capno

1.

Az ETCO2 hirtelen csökkenése technikai zavart, vagy hibát jelent:

ábra6capno

A trend változásai

például:
- tubus megtöretés,
- légzőkör szétcsúszás,
- respirator hiba,
- gáz analizátor hiba.

2.

Az alapvonal hirtelen vagy fokozatos változása az ETCO2 változásával együtt,
vagy anélkül:

ábra7capno
okok:
kalibrációs hiba,
CO2 elnyelő szóda kimerülése,
vizesedés a csövekben,
visszalégzés.

●
●
●
●

3.

Az ETCO2 hirtelen csökkenése (nem nullára) és stabilizálódása az alacsonyabb
értéken:

ábra8capno
okok:
● eresztés a légzőkörben (alacsony légúti nyomással jár),
● légúti obstrukció (magas légúti nyomás mellett).

4.

Az ETCO2 exponenciális csökkenése 1-2 percen belül a tüdőkeringés vagy a
ventilláció akut zavarát jelenti:

ábra9capno
okai:
keringés megállás,
embolizáció,
hirtelen vérnyomás esés (vérzés),
hirtelen súlyos hiperventilláció.

●
●
●
●

5.

Az ETCO2 folyamatos emelkedése az inCO2 változatlansága mellett:

ábra10capno
okok:
● hipoventilláció kialakulása,
● CO2 terhelés (laparascopia – CO2 felszívódás),
● testhőmérséklet emelkedés,
● lejáró relaxáns hatás (fokozódó anyagcsere).

6.

Az ETCO2 hirtelen emelkedése és magasabb szinten stabilizálódása:

ábra11capno
okok:
● bikarbonát injekció,
● kirekesztés hirtelen felengedése (pl.: aorta, leszorított végtag – traumatologia…),
● vérnyomás hirtelen emelkedése (pl.: adrenalin hatás).

7.

Az ETCO2 fokozatos csökkenése a kapnogram alakjának megmaradása mellett:

ábra12capno
okok:
● folyamatos enyhe hiperventilláció,
● lehűlés,
● az egész test, vagy a tüdő keringés csökkenése.

1.

Az SBCO2 görbe II. (P-Q) és III. (Q-R) fázisának fokozatos emelkedése – légúti
szűkület, ami a kilégzést behatárolja:

ábra13capno

Az SBCO2 görbe
változásai

például:
● tubus megtöretés,
● idegentest,
● bronchospazmus,
● …

2.

Az izomrelaxáns hatás elégtelensége:

ábra14capno
megjegyzések:
● a rekesz és az intercostalis izmok összerendezetlensége (csuklás…),
● nyaki gerinc sérülés,
● a hasadék mélysége arányos a relaxáns hatás csökkenésével,
● ilyet látunk, ha a beteg küzd a respirátorral.

3.

Kardiogén oszcilláció:

ábra15capno
Alacsony légzési volumen és alacsony légzésszám mellett jelentkezik: a szívverések
lökései levegőt préselnek ki a tüdőből. Számításba veendő okok, amik alacsony
légzésszámot és légzési térfogatot (légzésdepresszió) okoznak.

4.

Oldalfekvő testhelyzet jellemző kapnogramja lehet spontán légzés és lélegeztetés
mellett is:

ábra16capno

5.

Eresztés a légzőkörben:

ábra17capno
A jelentkező eltérés függ attól is, hogy hol van és milyen súlyos az eresztés a
légzőkörben.

6.

Magas ETCO2 (normál légzésszám, normál plató fázis mellett):

ábra18capno
●
●

kontrolláltan lélegeztetett betegnél alacsony percventilláció
alapvetően normál percventilláció kontrolláltan lélegeztetett betegnél, növekvő
testhőmérséklet, növekvő anyagcsere (pl.: malignus hipertermia…).

7.

Magas ETCO2 (alacsony légzésszám, hosszabb plató fázis mellett):

ábra19capno
Spontán légző betegnél:
intracranialis nyomás fokozódás,
kábító fájdalomcsillapító hatás.
Kontrolláltan lélegeztetett betegnél alacsony légzésszám és alacsony percventilláció
mellett.
●
●

8.

Magas ETCO2 (magas légzésszám, rövid platófázis mellett):

ábra20capno
●
●

spontán légző beteg tisztán volatilis anesztetikummal altatva,
kontrolláltan lélegeztetett beteg magas légzésszámmal, alacsony légzési
volumennel.

9.

Alacsony ETCO2 (normál légzésszám, normál plató fázis mellett):

ábra21capno
Kontrolláltan lélegeztetett betegnél:
● normál légzésszám mellett magas percventilláció,
● sokkos beteg,
● alacsony testhőmérséklet, csökkent metabolizmus.
Spontán légző betegnél kompenzált metabolikus acidosis esetén.

10. Alacsony ETCO2 (alacsony légzésszám, hosszú plató fázis):

ábra22capno
Kontrolláltan lélegeztetett betegnél alacsony légzésszám, magas percvolumen
mellett.
Spontán légző betegnél:
● központi idegrendszeri károsodás (centralis neurogén hiperventilláció)
● pl.: alacsony testhő légzés depresszióval (pl .: analgetikumok)

11. Alacsony ETCO2 (magas légzésszám, rövid platófázis mellett):

ábra23capno
Kontrolláltan lélegeztetett betegnél magas légzésszám és magas percventilláció
esetén.
Spontán légző betegnél:
● fájdalom,
● metabolikus acidosis részleges kompenzációja (Kussmaul-légzés),
● hipoxia,h
● súlyos sokk.

Egyéb klinikai
alkalmazás

Ha végig gondoljuk az a. pulmonalison a tüdőbe kerülő CO2 lehetséges útjait, akkor a
CO2 a tüdőben két utat választhat: vagy bent marad a vérben és a v. pulmonalison hagyja
el a tüdőt artériás összetételű vérként, vagy az alveolo-kapillaris membránon keresztül az
alveolusba jut és kilégzésre kerül. Fiziológiás körülmények között az a. pulmonalisban a
CO2 parciális nyomása (kevert vénás vér - pvCO2) 46Hgmm. A tüdőt elhagyó v.
pulmonalis vérének összetétele megegyezik a nagyvérköri artériás vér paCO2 értékével,
ami 40 Hgmm. A kilégzés végi ETCO2 normál értéke 38-40 Hgmm. Ezekből az
adatokból látszik, hogy a tüdőbe beáramló CO2 gyakorlatilag akadálytalanul oszlik szét
a két „kimenő” kompartment (artériás vér, kilégzett levegő) között. (Az alveolokapilláris membránon a CO2 diffúziós képessége 20-szor jobb az oxigénénél.)
Gyakori klinikai szituáció, hogy az artériás paCO2 és az ETCO2 között jelentősebb
különbség alakul ki (ETCO2 csökken, paCO2 nő). Ebből arra következtethetünk, hogy a
tüdőbe szállított CO2 képtelen volt átjutni az alveolo-kapillaris membránon és átkerült az
artériás vérbe. Ennek oka nem lehet a diffúzió romlása (tüdőfunkció), hiszen a CO2
diffúziós képessége kiváló. A jelenség magyarázata az lehet, hogy a CO2 úgy jutott át a
tüdőn, hogy nem érintkezett az alveolo-kapilláris membránnal. Egyszerűbben szólva
shuntkeringéssel van dolgunk (egészséges emberben 5% alatti a shuntkeringés). Az
ETCO2 és paCO2 különbségéből a tüdőben létrejövő shuntkeringésre
következtethetünk! (pl.: pneumonia javulása követhető)
Szinte minden anesztetikum rontja a hipoxiás-pulmonális vasokonstrikciós reflexet,
ezáltal rontja a ventilláció-perfuzio (V/Q) illeszkedést a tüdőben, ami anesztézia alatt a
shuntkeringés fokozódását eredményezi. Ezért állítjuk „rutinból” úgy be a
lélegeztetőgépet anesztézia alatt, hogy az ETCO2 érték 30 Hgmm körül mozogjon.
Ezáltal tehát nem hiperventillálunk, hanem az altatószerek által okozott növekvő
shuntkeringés paCO2 emelő hatását csökkentjük és így biztosítjuk a normál artériás
paCO2 és a normál artériás pH megmaradását.

Irodalom
1.

Dr. Boros Mihály: Orvostechnika és monitorozás, Egyetemi tankönyv, Szegedi
Tudományegyetem, ÁOK.

I./5.2.6. Röntgen/Ultrahang
Cél

I./5.2.6.1. Tanulási cél
A fejezet célja:
● Az intenzív osztályon elérhető leggyakoribb képalkotó eljárások
ismertetése.
● Helyszíni mellkas röntgen szisztematikus elemzésének gyakorlata.
● Kóros röntgen elváltozások rövid áttekintése, a vizsgálat leggyakoribb
indikációi.
● ultrahang diagnosztika helye az intenzív osztályon.
● CT helye az intenzív betegek ellátásában.
I./5.2.6.2. Kompetencia
A fejezet elsajátításával a hallgató megismerkedik az intenzív osztályon végzett
leggyakoribb képalkotó eljárásokkal, képes lesz a mellkasröntgen szisztematikus
elemzésére. Az ágymelletti ultrahang diagnosztika rövid ismertetésével áttekintő
képet kapnak az eljárással felfedezhető betegségekről.

Bevezetés

I./5.2.6.3. Bevezetés
A mindennapi intenzív terápiában alapvető fontosságú a különböző kórképek
gyors diagnózisa, illetve a terápiás beavatkozások eredményességének szoros
követése. Ehhez a feladathoz a különböző képalkotó eljárások nyújtanak egyre
több segítséget. A korábban arany standardként emlegetett a-p helyszíni
mellkasröntgen mellett növekvő jelentősége van az ágymelletti ultrahang és
echocardiographiás vizsgálatoknak, mint gyors diagnosztikai eszközöknek,
valamint egyre nagyobb szerephez jutnak a nagy felbontású CT vizsgáló eljárások
a mellkasi-hasi kórképek pontosabb diagnózisának felállításában a beteg felvételét
követően.
I./5.2.6.4. Helyszíni a-p mellkasröntgen

Kérdés
Mik az a-p irányú
helyszíni mellkasröntgen
képalkotás hátrányai?

A helyszíni a-p mellkasröntgen a mai napig a leggyakrabban végzett vizsgáló
eljárás az intenzív osztályon. Fontos szerepe van a betegek preoperatív és
posztoperatív állapotának nyomonkövetésében, akut légzési és keringési
elégtelenség diagnosztikájában, és a terápiás beavatkozások sikerességének
megítélésében. Az utóbbi évek tudományos és klinikai tapasztalata azt mutatja,
hogy a korábban naponta, rutinszerűen végzett mellkasröntgen lélegeztetett
betegeknél kevésbé indokolt és át kell térnünk a meghatározott klinikai indikáció
alapján kért (on-demand) vizsgálatok felé.
A hagyományosan ambulánsan végzett postero-anterior felvételekkel szemben az
intenzív osztályon végzett antero-posterior képek számos hátránnyal
rendelkeznek. A rövid fókusz-film távolság az anatómiai struktúrák
megnagyobbítását okozza, a korlátozott röntgensugár energia miatt alkalmazott
hosszabb expozíciós idő a képen elmosódottságot okozhat. Nehézségek lehetnek a
megfelelő betegpozíció beállításában, és fekvő testhelyzetben a pleurális
folyadékgyülemek és pneumothorax megítélésében. Az egyszerűség kedvéért
elmondhatjuk, hogy a röntgen sugár „szummál, torzít, nagyít és felejt”. A digitális
képfeldolgozás lényeges minőségi javulást hozott a képalkotásban, mivel egy
expozícióval a sugárgyengülési értékek digitalizálása után is lehetőség van a
kontrasztosság javítására, illetve a kapott adatok „ablakolásával” a csontok vagy

lágyrészek jobb minőségű képe állítható elő.

Kérdés
A szisztematikus
mellkasröntgen
vizsgálatának lehetséges
szempontjai?

Az elemzés során ajánlott a képek szisztematikus vizsgálata - mindig azonos
sorrendben pl.: lágyszövetek, trachea, csontos mellkas-bordakosár, intercostalis
rések, diaphragma, diaphragma alatti strukturák, mediastinum, hilusok,
tüdőmezők.
●
●

●
●
●
●
●

a kép minőségének elemzése
a behelyezett centrális vénás kanül, IT tubus, drainek, ideiglenes
pacemaker elektróda, S-G katéter, IABP, nasogastrikus szondák
helyzetének ellenőrzése és a potenciális szövődmények kizárása
(PTX,haematoma stb.)
a beteg cardiovascularis statusának felmérése, kardiogén vagy nem
kardiogén eredetű tüdőödéma elkülönítése
abnormális
tüdőparenchyma
elemzése
csökkent,
fokozott
tüdőtranszparenciák
barotrauma kizárása
pleurális folyadékgyülemek keresése
a megelőző felvételekkel összehasonlítás, amennyiben elérhetőek.

A patológiás eltérések diagnosztikája az egészséges mellkasröntgen ismereténél
kezdődik.
Az ép tüdőröntgenen a vérrel kitöltött pulmonaris artériák és vénák vonalas
árnyéka látható finom reticularis rajzolatként. Jellegzetes elrendeződést mutatnak,
és fő ágai alkotják a hilusokat. Ezt az ábrázolhatóságot a tüdő parenchymában
látható levegő teszi lehetővé. A jobb hilus általában jobban látható, tágassága 1,52 cm, ha ennél nagyobb, akkor ez általában kórjelző, ép körülmények között a
lebenyhatárok és a nyirokcsomók nem látszódnak. A mediastinum határait a szív
és nagy erek kontúrjai alkotják. A mellkashoz viszonyított szívnagyságot
klasszikusan a cardiothoracicus index mutatja meg: C/T1/2. A trachea légsáv és
a fő bronchusok a felső és középső mediastinumban vizualizálhatóak. A tüdőre
vetülő zavaró árnyékok diagnosztikus problémát jelenthetnek: a nyaki izmok, a
musc. pectoralisok, mamma, mamillák, scapula árnyéka.
[[ 1_ ábra 1_5_2_6_ fejezet.jpg
felirat: 1. ábra: helyszíni mellkasröntgen felvéte intenzív osztályon ]]

A kóros tüdőelváltozások röntgenmorfológiája nagy segítséget nyújt a megfelelő
diagnózis felállításában. Megkülönböztetünk csökkent és fokozott levegőtartalmú
kórállapotokat. Amennyiben az intraalveoláris levegő mennyisége csökken, a
parenchymában a röntgen képen transzparencia csökkenést figyelhetünk meg
(pneumonia, aspiráció, pulmonaris ödéma, ARDS, atelectasia, pulmonaris
infarctus-tüdőembolia, fibrosis stb). A légtartalom fokozódása esetén a
transparencia fokozódása látható (emphyshema, cavernaképződés, a tüdő cystás
eltérései, pneumothorax). Mindkét esetben lehet diffúz a kórkép vagy érintheti
csak az egyik tüdőfelet. A pleurális térben elhelyezkedő folyadékgyülemek
eloszlása a tüdő retrakciós erejének és a folyadék mennyiségének a függvénye. A
szabad folyadék az Ellis–Damoiseau vonalban helyezkedik el, laterálisan
folyamatosan emelkedő, éles kontúrú homogén árnyékot adva. Nagy mennyiségű
pleurális folyadék esetén a társuló compressziós atelectasia módosíthatja a
pleurális árnyék nagyságát, intenzitását. A mellkasban megjelenő kóros
levegőgyülemek - pneumothorax - esetén a tüdő collapsusa jellegzetes
radiomorphológiai képet mutat, a tüdő arborizációja nem követhető a lateralis
mellkasfalig, ahol a visceralis pleura vonalszerűen ábrázolódik. A
mediastinumban jelentkező kóros eltérések megváltoztathatják a kontúrhatárokat,
eltérések láthatóak az oesophagus, trachea helyzetében és lumenében. Nagy

mennyiségű pleuralis folyadék, feszülő pneumothorax, torzító tüdőfolyamatok
vagy a mellkas deformitások a mediastinum diszlokációját okozhatják.
Az intenzív terápiás eszközök, tubusok, katéterek, centralis kanülök alkalmazása
során a megfelelő pozíció és a lehetséges szövődmények felismerésére a helyszíni
mellkas röntgen a mai napig a legfontosabb eszköz. Jelenleg is kötelezően
elvégzendő a mellgasröntgen a következő beavatkozások után: endotrachealistracheostomas tubus behelyezést követően, centrális vénás kanül behelyezése
után, Swan-Ganz katéter használatakor, nasogastrikus szonda pozíciójának
ellenőrzésére, mellkasi drainek alkalmazása esetén, intraaortikus ballonpumpa
helyzetének megítélésére, ideiglenes pacemaker elektróda alkalmazásakor.
I./5.2.6.5. Ultrahang diagnosztika
A hasi-mellkasi ultrahang és az echokardiographia növekvő ütemű használata
több tényezőnek is köszönhető az intenzív osztályos terápiában: könnyű
elérhetőség, azonnali ágymelletti diagnosztikus vizsgálat, az eredmények digitális
tárolása, gyors- valós idejű (real time) intervenciós beavatkozások lehetősége
illetve a súlyos állapotú betegek kezelésekor fellépő szövődmények
nyomonkövetése (trombózis, infekció stb.)
A szonográfia illetve echographia során a test szövetei, a szervek és szervhatárok
akusztikus tulajdonságai, hangvisszaverő képességei alapján alkotunk képet.
Diagnosztikus célra 2-10 MHz közötti hanghullámtartományt használjuk.
Alkalmazhatóságát legfőképpen a légtartalmú üregek és szövetek határfelületéről
majdnem teljesen visszaverődő hanghullámok akadályozzák, meggátolva az
echodenz képletek megjelenítését.

Kérdés
Mik a mellkasi
ultrahanggal
diagnosztizálható
kórképek?

Kérdés
Melyek a FAST protokoll
alapján vizsgált hasi
régiók?

A mellkasi ultrahang alkalmas a különböző elhelyezkedésű és kiterjedésű
pleuralis folyadékgyülemek diagnózisára. A vizsgálat szenzitivitása sokkal jobb a
mellkasröntgennel összehasonlítva. Az echogenitás alapján a folyadékgyülemek
minősége is meghatározható esetenként: haemothorax, purulens váladék,
transudátum stb.
A lélegeztetett betegnél, fekvő pozícióban a mellkaspunkció ultrahang vezérelten
biztonságosabban elvégezhető. A pneumothorax mint kórkép a kezdeti
mellkasröntgen felvételen akár 30 %-ban is felfedezetlen marad gyakran
diagnosztikus problémát okozva. A sürgősségi helyzetben M- módban elvégzett
megjelenítésben a tüdő elmozdulások hiánya és a horizontálisan megjelenő Avonalak kóros levegőgyülemre utalnak. Ugyanakkor a normális tüdő
elmozdulások a vertikális irányú B-vonalak kizárják a pneumothorax jelenlétét. A
mellkas átvizsgálásával a lokalizált, részleges pneumothorax is felfedezhető.
További alkalmazási terület az alveoláris-intersticiális tüdőbetegségek detektálása.
A diffúz tüdő elmozdulások, a B vonalak közti távolság és mozgásuk elemzése, a
dinamikus levegőbronchogram diagnosztikus lehet a kardiogén eredetű
tüdőödéma, atelectasia vagy pneumonia elkülönítésében.
Akut légzési
elégtelenségben kidolgozott BLUE protokoll szerinti ultrahangvizsgálat segíthet a
korrekt diagnózis felállításában.
A hasi ultrahang és mellkas komplex vizsgálata rendkívüli fontosságú a
polytraumatizált betegek első ellátásában. A FAST (Focused Assessment With
Sonography for Trauma) protokoll alapján végzett komplex vizsgálatsor nagyban
segít a gyors diagnózisban. A szabad hasi folyadék illetve potenciális vérzésforrás
jelenlétét vizsgáljuk 4 régióban: pericardialisan, perihepaticusan, perisplenicusan
illetve a kismedencében. További számos intraabdominális kórkép detektálható
ágymelletti ultrahangvizsgálattal: májcirrhozis, tályogok, cysták , cholecystitis,

acalculosis cholecystitis, stb. A sepsisben végzett ultrahangvizsgálatnak fontos
szerepe van a feltételezett infekcióforrás keresésében.
A fej-nyak ultrahang vizsgálatával megítélhető a sinus maxillarisok állapota,
feltételezve hogy a lélegeztetett betegek jelentős többsége akut sinusitisben
szenved. További információkat kaphatunk az emelkedett intracraniális
nyomásfokozódás esetén a nervus opticus hüvely átmérőjének-ONSD (optic nerve
sheath diameter) detektálásával.
Ultrahang vezérelt beavatkozások, mint a centrális vénás kanülálás, mellkas
dranaige vagy percután tracheostomia során végzett ultrahangsegédlet mind javítja
az eljárások sikerességének arányát és csökkenti a lehetséges szövődmények
számát.
I./5.2.6.6. CT vizsgálatok

Összefoglalás

A mellkas-hasi CT fontos szerepet játszik a kritikus állapotú betegek kezelésében.
A leggyakoribb indikációja az ismeretlen eredetű sepsis kivizsgálása, pleuralis
fluidumok becslése, posztoperatív komplikációk megítélése mellkas sebészetet
követően. A kontrasztdúsítással végzett CT lehetővé teszi az életet veszélyeztető
állapotok, mint pulmonalis embólia, aorta dissectio, tüdőtályogok vagy empyema
elkülönítését. A CT képek szenzitívebbnek mutatkoznak a nem specifikus röntgen
jelek differenciálásában, illetve occult pneumothorax és pleuralis folyadékok
felismerésében. A hasi kórképek, a retropertineum patológiás eltéréseire a CT a
légérzékenyebb vizsgálat.

Irodalom
[[ 2_ ábra 1_5_2_6_ fejezet.jpg
felirat: 2. ábra: mellkasCT vizsgálat kiterjedt multifocalis gócárnyékok aspergillosis talaján,
pleuralis folyadékkal]]

I./5.2.6.7. Összefoglalás
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a multidiszclipinaris szemléletű intenzív
terápiás betegellátásban egyre növekvő szerepe van a különböző képalkotó
eljárások készségszintű elsajátításának, azonban nem szabad megfeledkezni a
radiológus és intenzíves orvos szoros együttműködéséről sem a minél pontosabb
és célirányos vizsgálatok stratégiájának felállításakor.
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I./5.3. Cardiovascularis monitorozás
Mint tudjuk a keringés mozgatórugója a szív.
Miről szól Ebben a fejezetben bevezetjük az olvasót a szív-és érrendszer működésének non-invazív valaminta fejezet? megfelelő indikációs körben- invazív módszereibe. Minden invazív beavatkozás szövődmények
sokaságát vonhatja maga után. Ne feledjük a NE ÁRTS!!! elvet. Az invazív beavatkozások során
maximálisan be kell tartani a sterilítás szabályait. Ennek semmibe vétele azonnal véráram
fertőzéshez, szeptikus állapot kialakulásához, esetleg endocarditishez vezethet.
A keringés elégtelenné válása, valamint az erre utaló jelek, a mért adatok észrevétlenül hagyása,
helytelen értékelése minden szervrendszer hypoperfúziójához, elégtelen működéséhez vezethet.
Megfelelő indikáció, a monitorozás invazív eszközeinek steril bevezetése, mérések, értékelés,
GONDOLKODÁS, helyes therápiás vezetés. Ez a siker kulcsa.

I./5.3.1. Noninvazív hemodinamikai monitorzás

A hemodinamikai monitorozás több
szinten épül fel.

Szerveink adekvát működésének alapvető feltétele a kielégítő
szervperfúzió/véráramlás és szöveti oxigenizáció megléte, mely stabil
hemodinamikai viszonyok mellett optimális. Bármely kóros állapot
esetén a hemodinamikai státusz megítélése, ill. annak követése
alapvető fontosságú.
A hemodinamikai státusz értékelése és monitorozása több szinten
végezhető:
1) Az alapszintű megközelítésnél közvetett információk segítségével
jellemezzük a hemodinamikai rendszert. Ennek része a fizikális
vizsgálat (főbb szervrendszerek funkciózavarára utaló fizikális
tünetek) és az egyszerű eszközös vizsgálatok mint az EKG,
pulzoximetria (SpO2) és a noninvazív vérnyomásmérés. Ezt a szintű
monitorozást alkalmazzuk elektív kis- vagy közepes kockázatú
beavatkozásokhoz végzett aneszteziológiai technikák során stabil
állapotú betegeknél (ASA: I-III). Ezek közül a noninvazív
vérnyomásmérést részletezzük ebben a fejezetben.
2) Közepes (vagy annál magasabb) szintű hemodinamikai
monitorozás a tipikus technika kritikus állapotú betegek kezelésekor,
ill. ezt a szintű monitorozást választjuk súlyos állapotú / multimorbid
(nagy rizikójú) betegeknél (ASA: III-V) végzett magas kockázatú
beavatkozásoknál. A magasabb szintű hemodinamikai monitorozás
célja a kardiális funkció és a hemodinamikai rendszer optimalizálása,
ill. ennek segítségével az adekvát szervperfúzió elérése és fenntartása.
A leghatékonyabb keringéstámogató terápia (gyógyszeres és
eszközös) csak megfelelő szintű hemodinamikai monitorozás
segítségével állítható be.

A noninvazív vérnyomásmérés
alapvető monitorozási technika de
hemodinamikai instabilitás esetén
már elégtelen.

A közepes szintű hemodinamikai monitorozást végezhetjük tisztán
invazív technikákkal (pl. invazív artériás vérnyomásmérés és centrális
vénás nyomás mérése) vagy ezeket kombinálhatjuk noninvazív, ill.
minimál invazív eljárásokkal (pl. echocardiográfia, oesophagus
doppler monitor, ultrasonic cardiac output monitor). Ezeket az
eljárásokat részletesebben tárgyaljuk a fejezetben (lásd lejjebb).
3) A kiterjesztett (magas szintű) invazív hemodinamikai monitorozás
során pulmonális artériás katéterrel (Swan-Ganz katéter) vagy
transzpulmonális
termodilúciós
technikával
(PiCCO)
multiparaméteres rendszeranalízist végzünk szöveti oxigénszállítás
számítással. Az invazív hemodinamikai monitorozást külön fejezetben
tárgyaljuk.
I./5.3.1.1. Noninvazív vérnyomásmérés
A noninvazív vérnyomásmérés az alapszintű hemodinamikai
monitorozás egyik alapköve. Napi gyakorlatban automata
vérnyomásmérő eszközöket használunk (pl. multiparaméteres
monitorba építve). Működési elve az oscillotonometrián alapul. A
noninvazív automata vérnyomásmérés relatíve széles tartományban

Az echokardiográfia elengedhetetlen pontos invazív vérnyomásméréssel összehasonlítva.
kiegészítője a komplex
Mindemellett bizonyos helyzetekben romolhat a mérések pontossága.
hemodinamikai monitorozásnak a
Ezek a következők: 1) A túl magas értékeknél alá mér, a túl alacsony
minennapi gyakorlatban.
értékeknél fölé mér az automata. 2) A mérés pontosságát alapvetően
befolyásolja a végtagra felhelyezett mandzsetta mérete. A
szükségesnél kisebb mandzsetta használatánál a valósnál magasabb,
nagyobb mandzsetta esetén a valós vérnyomásnál alacsonyabb értéket
kapunk. Ideális mandzsetta esetén a tömlő (a mandzsetta felfújható
része) hossza a felkar-körfogat 80%-hoz, szélessége a felkar-körfogat
40%-hoz közelít.
I./5.3.1.2. Echokardiográfia
Az echokardiográfia pontos diagnosztikus információt ad a kardiális
struktúráról, a szív mechanikai funkciójáról. Mindemellett számos
paraméter meghatározásával (mérésével) a hemodinamikai rendszer
fontos tulajdonságait lehet jellemezni, ezért alkalmas noninvazív
módszer hemodinamikai monitorozásra.
A hemodinamikai rendszer monitorozása szempontjából fontos
paraméterek a következők:

Az echokardiográfia előnye, hogy
noninvazív, széles körben, gyorsan
elérhető. Hátránya, hogy
alkalmazásához képzésre és megfelelő
gyakorlatra van szükség.

Az EDM könnyen alkalmazható
noninvazív hemodinamikai monitor,
de gyakorlati haszna jelentősen
limitált.

1.

Balkamrai szisztolés funkció: Globális funkció jellemzése és
ejekciós frakció mérése (EF). Segítségével leírható a szív
inotróp funkciója és értékelhető a beállított inotróp terápia
hatékonysága.

2.

Balmakamrai diasztolés funkció: A mitrális beáramlás
pulzatilis doppler-vizsgálatával jellemezhető (E-hullám, Ahullám, E/A hányados). Szerepe hangsúlyos inotróp terápia
indikációjában; inotróp versus vazopresszor.

3.

Jobbkamrai szisztolés funkció: A jobbkamra longitudinális és
radiális kontrakciójának jellemzése. Fontos diagnosztikai pont
ismeretlen etiológiájú hemodinamikai instabilitás okának
tisztázásában,
ill.
pulmonális
vazodilatátor
terápia
hatékonyságának megítélésében.

4.

Szívperctérfogat megítélése: A balkamrai kiáramlási pálya
átmérőjének mérésével, ill. a terület kalkulációjával és a
kiáramlási pályában az áramlás spektrális doppler vizsgálatával
(velocity time integral; VTI) meghatározható a stroke volumen
és így a perctérfogat (cardiac output; CO).

5.

Preload megítélése: A jobbkamra és a balkamra végdiasztolés
átmérőinek mérésével, ill. a vena cava inferior átmérőjének és
belégzési kaliberváltozásának meghatározásával jól és precízen
jellemezhető a hemodinamikai rendszer volaemiája és mind a
jobb, mind a bal szívfél előterhelése. Ez fontos támpont
kritikus állapotú beteg volumenterápiájának tervezésekor. A
módszer továbbá alkalmas lehet a szisztémás vaszkuláris
rezisztencia indirekt megítélésére is (pl. megfelelő preload
térfogat mellett szisztoléban ’eltűnő’ balkamrai üreg jelentősen
csökkent szisztémás vaszkuláris rezisztenciára utal).

6.

Az USCOM egy 2D-s transcután
hemodinamikai ultrahang készülék.

Artéria pulmonalis szisztolés nyomás becslése: A tricuspidalis
billentyű regurgitációjának doppler vizsgálatával (peak
tricuspid regurgitation velocity) noninvazív módon becsülhető
az artéria pulmonalis szisztolés nyomása. A módszer részben
diagnosztikus (vö: jobb szívfél elégtelenség), részben hatékony
monitor a pulmonális vazodilatátor terápia hatékonyságának
megítélésében.

Az echokardiográfia a hemodinamikai paraméterek követésén túl igen
fontos noninvazív vizsgálat a hemodinamikai instabilitás
etiológiájának gyors tisztázására (pl. kardiális tamponád, inotróp
diszfunkció, infektív endokarditisz, stb.) Echokardiográfiára mind a
transthoracalis (TTE), mind a transoesophagealis TEE/TOE)
megközelítést használhatjuk, azonban instabil hemodinamikai státusz
esetén a jobb képi minőség, könnyebben kivitelezhető vizsgálat miatt
a transoesophagealis echokardiográfia előnyben részesítendő (a
transthoracalis vizsgálatot nehezítheti obesitas, mellkasi drain vagy
sérülés, emphysemas mellkas stb.)

Helye a hemodinamikai
monitorozásban még definiálásra vár. I./5.3.1.3. Oesophagus Doppler Monitor (EDM)
Oesophagus Doppler Monitor (EDM) használatakor az aorta
descendensben mérhető stroke volumen (SV) és perctérfogat (CO).
Ennek anatómia alapját az oesophagus és az aorta descendens szoros
közelsége adja. Vékony doppler-szondát az oesophagusba helyezve
végezhető a vizsgálat minimál invazív módon.
Jelenleg több EDM érhető el betegágy melletti alkalmazásra (ODM II,
Abbott, Maidenhead, UK; Cardio-Q/Medicina TECO, Deltex Medical
Ltd, Chichester, UK; HemoSonic100, Arrow, Reading, USA). A
módszer lényege, hogy az aorta descendensben mért áramlás és egy
nomogram (kor, nem, testmagasság, testsúly) alapján hozzárendelt
aorta-keresztmetszet segítségével mérhető a stroke volumen és a
perctérfogat.
Az eljárás több szempontból pontatlan: 1) A doppler-szonda helyzete
befolyásolja a jel minőségét, így a mérés pontosságát. 2) Az aorta
descendens keresztmetszetét nomogram adja meg nem pontos mérés,
így a számított perctérfogat csak hozzávetőleges. Ezen túl figyelembe
kell venni azt a tényt, hogy az aorta descendensbe a perctérfogatnak
kb. 70%-a jut ideális esetben és a nomogram miatt a supraaorticus
ágak áramlása nem meghatározható.
A fentieket figyelembe véve az EDM alkalmazhatósága erősen
limitált. Gyakorlati jelentősége elfogadott pl. volumenterápia
hatékonyságának egyszerű monitorozására sürgősségi osztályon (pl.
early goal directed therapy).
I./5.3.1.4. Ultrasonic Cardiac Output Monitor (USCOM)
Az Ultrasonic Cardiac Output Monitor (USCOM) a perctérfogat
transcutan, noninvazív mérését teszi lehetővé. Az eszköz 2001-ben
került bevezetésre a klinikai gyakorlatban.
A módszer lényege, hogy egy kisméretű ultrahang-transducert (2.0
vagy 3.3MHz) alkalmazva folyamatos-doppler mérést végzünk. A

perctérfogat a ’velocity time itegral’ (VTI) mérésével határozható
meg. Az ultrahang fejet helyezhetjük bal oldalra parasternálisan
(transpulmonalis blood flow) vagy suprasternálisan (transaorticus
blood flow).
Az USCOM limitációja, hogy kizárólag perctérfogatot mér így a
hemodinamika szempontjából fontos egyéb paramétereket (pl.
nyomás, vaszkuláris rezisztencia, kevert vénás szaturáció) nem
biztosítja. Előnye viszont, hogy a perctérfogat mérése Swan-Ganz
katéterrel összehasonlítva pontos, ugyanakkor biztonságos és
költséghatékony eljárás a perctérfogat folyamatos monitorozására.
Klinikai indikációs körének definiálása még kidolgozás alatt áll.
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I./5.3.2. Invazív hemodinamikai mérések
A hemodinamikai monitorozás a keringési rendszer fiziológiás paramétereinek intermittáló
vagy folyamatos obszervációját jelenti, mely segítségével a rendszerben bekövetkező
változások gyorsan detektálhatók. A módszer alapvető célja, hogy megfelelő mennyiségű
információt szolgáltasson arról, hogy az általános szervi / szöveti perfúzió és szöveti
oxigén szállítás kielégítő mértékű-e a beteg számára. A hemodinamikai monitorozás
alapján terápiás döntéseket hozhatunk meg, ill. annak hatását értékelhetjük.
Az invazív hemodinamikai monitorozás az intenzív terápia és a nagy rizikójú sebészeti
betegek ellátásának szerves részévé vált az elmúlt 30 évben. Tágabb értelemben tekintve az
invazív hemodinamikai monitorozás is több szinten építhető fel. Az alapszintű monitorozás
része az invazív artériás vérnyomásmérés és a centrális vénás nyomás folyamatos
monitorozása. Kiterjesztett invazív hemodinamikai mérést végzünk artéria pulmonalis
katéterrel (Swan-Ganz katéter) vagy pulzuskontúr analízis készülékkel.
I./5.3.2.1. Invazív vérnyomásmérés
Az invazív
Az invazív artériás vérnyomás mérés az invazív hemodinamika alapvető eleme. Előnye a
vérnyomásmérés
bevezetése minden noninvazív vérnyomásméréssel szemben, hogy folyamatos mérést tesz lehetővé,
hemodinamikailag pontosabb, ill. maga a nyomásgörbe is ad információt a keringési rendszer állapotáról (lásd
artériás nyomásgörbe analízise).
instabil vagy
keringéstámogatásra
Az artériás vérnyomás invazív mérésére – az artériás kanül bevezetésére – típusosan az a.
szoruló betegnél
radialist, a. brachialist, ill. az a. femoralist használjuk. Invazív vérnyomásmérés
alapvető.
bevezetésének indikációja instabil hemodinamikájú/kritikus állapotú beteg, vazoaktív
kezelésre szoruló beteg (hipotenzív és hipertenzív beteg egyaránt!) és nagy rizikójú
sebészeti beteg.
Az invazív
Az artériás nyomásgörbe analízis segítségével további fontos információkhoz juthatunk a
vérnyomás a
keringési
rendszer aktuális állapotáról a numerikus adatokon túl. A pulzushullám nagysága
számokon túl más
és a szisztolé alatti terület nagysága a ’stroke volumennel’, a felszálló görbe meredeksége a
fontos
balkamrai kontraktilitással, ill. a dicrot csomó helyzete (aorta billentyű záródása által
információkról is
tájékoztat: volémia, okozott incisura) a szisztémás vaszkuláris rezisztenciával mutat jó korrelációt. A szisztolés
nyomás és/vagy pulzusnyomás variabilitás pozitív nyomású, kontrollált lélegeztetés alatt
rezisztencia,
kontraktilitás stb. álló betegnél összefügg a volémiás státusszal: Amennyiben a variabilitás meghaladja a
10%-ot az hipovolémiát jelezhet.
I./5.3.2.2. Centrális vénás nyomás (CVP)
A centrális vénás nyomás (CVP) mérésével a mellkasi nagyvénákban uralkodó nyomást
mérjük. A mérés típusos helye (a centrális vénás katéter vége) a vena cava superior és a
jobb pitvar találkozási pontjánál van. A CVP alapvető invazív hemodinamikai paraméter a
preload nyomás monitorozására, ill. a volémiás statusz megítélésére.
A CVP méréséhez centrális vénás kanült (általában többlumenű) vezetünk be típusosan
valamelyik, a vena cava superiorba nyíló nagyvénán keresztül. Ezek a vena jugularis
interna vagy a vena subclavia jobb és bal oldalon egyaránt.
A beavatkozás technikai részleteit illetően bővebben olvasható az alábbi linken:
http://www.nda.ox.ac.uk/wfsa/html/u12/u1213_01.htm)
A CVP-t elsősorban a centrális vénás kompartment vértartalma (vénás visszaáramlás/
szívperctérfogat) és compliance-e (jobb szívfél/jobb kamra/pericardium compliance)
határozza meg, de számos egyéb tényező is befolyásolhatja: 1) tricuspidális billentyű

betegség (regurgitatio és stenosis), 2) szívritmus (junkcionális ritmus, pitvarfibrilláció, AV
disszociáció), 3) a beteg poziciója, 4) intrathoracalis nyomás (pozitív nyomású lélegeztetés,
magas PEEP, feszülő pneumothorax stb.)
A CVP normálértéke 0-5 Hgmm spontán légzés esetén és 10-15 Hgmm pozitív nyomású
gépi lélegeztetésnél. Fontos hangsúlyozni, hogy a hemodinamikai rendszer
monitorozásakor (preload monitor) folyamatos monitorozás és annak dinamikus értékelése
ajánlott szemben a statikus időszakokban leolvasott abszolút értékek elemzésével. Továbbá
nem szabad figyelmen kívül hagyni a preload- és compliance-től független faktorok hatását
sem.
A CVP csak a
A CVP görbe analízise is további információval egészíti ki a numerikus adatot. Típusos
klinikai állapot
pontjai: A-hullám (pitvari kontrakció), x-descent (pitvari relaxáció), C-hullám
függvényében
értékelhető pontosan (tricuspidális billentyű záródása), V-hullám (pitvari vénás beáramlás zárt tricuspidális
billentyű mellett, y-descent (tricuspidális billentyű nyitás).
és a változás
tendenciája
hangsúlyosabb a
numerikus adatnál.

A CVP görbe formáját, az egyes komponenseket számos patológiás tényező módosíthatja
pl. pitvarfibrilláció, junkcionális ritmus, tricuspidális billentyű regutgitációja, jobb kamrai
compliance stb. Az echocardiográfia széleskörű bevezetésével a CVP görbeanalízise sokat
veszített gyakorlati jelentőségéből.
I./5.3.2.3. Transzpulmonális termodilúció; pulzuskontúr analízis-perctérfogat mérés
(PiCCO)
A transzpulmonális termodilúcióval kiegészített pulzuskontúr analízis-perctérfogat mérés a
kiterjesztett invazív hemodinamikai monitorozás egyik formája. A szívpercérfogat (CO/CI)
és a stroke volumen (SV) mérése mellett ez a technika a volumetriás paraméterek
követésére is alkalmas.
Technikailag a pulmonális artériás katéternél (Swan-Ganz) kevésbé invazív. A termisztoros
artériás katéter bevezethető az a. femoralis (leggyakoribb behatolási kapu) vagy az a.
axillaris felől. Az artériás görbeanalízis és folyamatos perctérfogat mérés ezen a katéteren
keresztül történik digitális jelfeldolgozás segítségével. A volumetriás paramétereket, ill. a
perctérfogat pontos monitorozásához szükséges együtthatót termodilúciós hemodinamikai
méréssel kapjuk meg. Ehhez a betegbe bevezetett centrális vénás kanült használjuk
(általában egy külön portot hőmérővel felszerelve).
A mérés elve: A PiCCO technika perctérfogat folyamatos mérésére szoftver segítségével
végzett artériás görbeanalízist végez. Az artériás görbe szisztolé idejére eső görbe alatti
területe arányos a stroke volumennel és ebből a perctérfogat kalkulálható. Elemzi továbbá a
felszálló szár meredekségét (kontraktilitás) és a stroke volumen variációt (preload
paraméter). A termodilució segítségével a traszpulmonális volumetriás paramétereket
(preload paraméter) kapjuk meg, ill. a fent említett korrekciós együtthatót a perctérfogat
pontos méréséhez. Figyelembe véve a PiCCO nyújtotta hemodinamikai paramétereket és a
beteg állapotát, a folymatos perctérfogat-mérés mellett termodilúciós kalibrációs mérést
Ha a hemodinamikai legalább 4 óránként érdemes elvégezni. Amennyiben a beteg állapota instabil a
termodilúciós méréseket ennél gyakrabban végezzük.
státusz rendezése
szempontjából a
volémia és a
rezisztencia

PiCCO által mért, ill. kalkulált hemodinamikai paraméterek:
Cardiac Output/Cardiac Index (CO/CI)
Stroke Volumen (SV)

optimalizálása az
elsődleges, célszerű
PiCCO
monitorozást
indítani, mert a
Swan-Ganz
katéterhez képest
kevésbé invazív.

Stroke Volumen Variáció (SVV)
dP/dt (kontraktilitási paraméter)
SVR/SVRI
Global end-diastolic volume (GEDV)
Intrathoracic thermal blood volume (ITBV)
Pulmonary blood volume (PBV)
Extravascular lung water (EVLW)
A technika pontosságát befolyásolhatja az aorta compliance-e, a teljes szisztémás
vaszkuláris rezisztencia, aorta aneurysma, arrhythmia és szignifikáns szívbillentyű
regurgitáció(k). Figyelmbe kell venni a mérések helyes interpretációjához a fennálló
intrakardiális shuntöt is.
Pulzuskontúr analízis-perctérfogat mérés; ill. hemodinamikai monitorozással kapcsolatban
az alábbi linken található bővebb információ:
http://www.pulsion.de/fileadmin/redaktion/Literature/Reviews/Cottis_ICCN_2003_301.pdf
I./5.3.2.4. Artéria pulmonalis katéter (Swan-Ganz katéter)
Az artéria pulmonális katéterrel végzett hemodinamikai mérés a leginvazívabb technika a
jelenleg elérhető metodikák között. A komplex hemodinamikai monitorozást a jobb szívfél,
ill. az artéria pulmonalis nyomásának folyamatos mérésével és statikus termodiluciós
perctérfogat méréssel végezzük.
Az okklúziós ballonnal is kiegészített katétert valamelyik centrális vénás kanülálási
pontból vezetjük fel és pozicionáljuk az a. pulmonalis egyik ágába. A katéter végének
elhelyezkedése jelentősen befolyásolja a mérés pontosságát (pl. a jól ventillált, de gyengén
perfundált West 1 zónában a nyomásmérésre a légúti nyomásváltozások erősebben hatnak)
ezért optimális pozícionálása a középső, ill. alsó tüdőmezőkben ajánlott. Figyelembe véve
a technika invazív jellegét és lehetséges szövődményeit az artéria pulmonalis katéter
bevezetéséhez EKG és pulzoximetriás monitorozás kötelező és célszerű a beavatkozáshoz
szedálást is alkalmazni. (Mivel artéria pulmonalis katétert rendszerint kritikus állapotú
betegeknél vezetünk be, így ezek a feltételek már eleve adottak.) A beavatkozás után a
bevezetett katéter helyzetét, ill. az esetleges szövődményeket MRTg-vizsgálattal
ellenőrizni kell.

Az artéria
pulmonalis katéter
optimális
alkalmazása
megfelelő
gyakorlatot és
tapasztalatot
igényel.

Artéria pulmonalis katéteterrel végzett hemodinamikai monitorozás:
A katéterrel végzett hemodinamikai monitorozás (folyamatos nyomás, ill. statikus
termodilúciós és wedge nyomás mérések) során a következő paramétereket követhetjük: 1)
centrális vénás nyomás, 2) artéria pulmonalis nyomás, 3) artéria pulmonalis okklúziós
nyomás (wedge), 4) szisztémás vaszkuláris rezisztencia, 5) pulmonális vaszkuláris
rezisztencia, 6) szívperctérfogat, 7) stroke volume, 8) LV stroke work index, 9) RV stroke
work index, 10) kevert vénás oxigén szaturáció.
Artéria pulmonalis katéter bevezetésének indikációi:
a. keringési sokk igazolt szöveti hipoperfúzióval
b. jobb- és balszívfél preload differenciálás
c. jobbkamra elégtelenség
d. szívtranszplantáció
Klinikai evidencia artéria pulmonalis katéterrel végzett hemodinamikai
monitorozáshoz:
A technika által biztosított komplex hemodianmikai analízis ellenére az utóbbi 10 évben
végzett jelentős klinikai vizsgálatok (Canadian Critical Care Clinical Trials Group RCT
/2003/, PAC-Man Study /2005/, ESCAPE Trial /2005/ stb.) nem igazoltak kedvezőbb

túlélést, rövidebb intenzív osztályos kezelési időt az alap invazív hemodinamikai
monitorozáshoz (invazív artériás és centrális vénás nyomás monitorozása) képest. Ennek
oka nem a technika elégtelensége, sokkal inkább a monitorozott hemodinamikai
paraméterekhez jól illeszkedő terápia hiánya.
Szövődmények artéria pulmonalis katéter bevezetése estén:
a. pneumothorax
b. dysrhythmia
c. tricuspidalis billentyű sérülése
d. jobbkamra perforáció
e. jobbkamrai trombus képződés
f. artéria pulmonalis ruptura
g. tüdőinfarktus
h. infekció/endocarditis

Ha úgy döntünk,
hogy a kritikus
állapotú beteg
kezeléséhez artéria
pulmonalis katétert
használunk
hemodinamikai
monitorozásra,
akkor célszerű azt
az ellátás korai
fázisaiba bevonni,
akár preemptív
jelleggel is.

A klinikai vizsgálatokban megjelenő ellentmondások és a széleskörű konszenzus hiánya
ellenére az artéria pulmonalis katéter (Swan-Ganz katéter) szerves és igen fontos része a
kritikus állapotú betegek kezelésének.
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I./5.3.3 TOE/TTE monitorozás
Cél

A fejezet célja, hogy a medikusok képet kapjanak arról, hogy mire
használható az echokardiográfia a műtőben és az intenzív osztályon. Nem
cél echokardiográfiás ismeretek nyújtása, hiszen alapfokon is önálló
könyvet és egy tanfolyamot igényelne.
I./5.3.3.1 Bevezetés
A Transoesophagiális Echocardiographia (TOE) és a Transthoracalis
Echocardiographia (TTE) nemcsak a kardiológusok számára nyújt
segítséget a szívbetegségek diagnosztizálásában, hanem a műtőben és az
intenzív osztályon is nélkülözhetetlen a haemodinamikai instabilitás
okainak diagnosztizálásában és a kezelés vezetésében.
A műtőben a sebészi feltárás miatt csak TOE jön szóba, intenzív osztályon
TTE is megpróbálható, de sokszor a kötések, a lélegeztetés és a beteg nem
tetszőleges pozícionálása miatt a transthoracális ultrahang vizsgálat
korlátozott értékű. Nyilvánvalóan ezen fejezet keretei még az ultrahang
diagnosztika fizikai alapjainak ismertetésére sem elegendőek, ezért csak
egy rövid összefoglalót adunk a modern aneszteziológiában és intenzív
terápiában betöltött szerepéről.

Kérdés

I./5.3.3.2 TOE/TTE kivitelezése

Miért kapunk jó képet a szívről TEE TTE esetén bal oldalt parasternálisan a bordaközökben, a szívcsúcs felől
segítségével?
és epigastriálisan nyílik echo ablak a szívre. TOE esetén azt használjuk ki,
hogy a nyelőcső a bal pitvar mögött van. Így a nyelőcsőbe vezetett echo
szonda segítségével (transoesophagialis metszetek) nagyon jó ablakot
kapunk a szívre. Tanulmányozhatjuk az üregek teltségét, a falmozgásokat,
billentyűket és a nagyereket (aorta ascendens, ív, descendens a.
pulmonális). Tovább vezetve a szondát a gyomorba a transgastricus
metszeteket kapjuk, melyek kiválóak a bal kamra funkció, volumen status
és a falmozgás zavarok megítélésében.
1.
2.
3.
4.

Fontos !

ábra. TTE bal parasternalis metszet
ábra. TTE négyüregi metszet
ábra. TEE négyüregi metszet
ábra. TEE transgastricus metszet

I./5.3.3.3 TOE/TTE indikációi a műtőben és az intenzív osztályon

A műtőben általában csak TOE végzésére van lehetőség az izolálás,
Akut, életet fenyegető
feltárás miatt. Az indikációk:
haemodinamikai instabilitás
1. akut, életet fenyegető haemodinamikai instabilitás
esetén az echokardiográfia
2. sebészi beavatkozás, amely során myocardiális ischemia,
elsődleges diagnosztikus eszköz
myocardiális infarktus vagy haemodinamikai instabilitás veszélye
mind a műtőben, mind az intenzív
áll fenn (a beteg előző betegségei vagy a műtét nagysága miatt)
osztályon
3. különböző szívsebészeti műtétek (ezek részletezése a szakorvos
képzés tárgya)
Az intenzív osztályon TTE is végezhető, bár a kötések, sérülések,
lélegeztetés miatt sokszor nincs jó „echo ablak” és itt is TOE végzésére
kényszerülünk.
Indikációk:

1.

Kritikus beteg esetén
● haemodinamikai instabilitás
● aorta dissectio gyanúja (mindig TOE)
● megmagyarázhatatlan hypoxia (shuntok keresése PFO
ASD stb.)
● endokarditis gyanú (szeptikus beteg)

2.

Kritikus sérült
● súlyos tompa vagy penetráló mellkasi trauma
● lélegeztetett multi- vagy mellkastraumás beteg
● a sérültnél feltételezhető billentyű vagy myocardiális
betegség
● haemodinamikailag instabil beteg, akinél a sérülés
mechanizmusa miatt feltételezhető aorta vagy szív trauma
(deceleráció, összenyomás)
● kiszélesedett mediasztinum (TOE)
● ha feltételezhető, hogy a katéter, vezetődrót, PM elektróda,
stb. sérülést okozott

Az echocardiographia előnyei a többi haemodinamikai
monitorral szemben:
1. A TOE szonda levezetése 1 perc alatt megoldható.
2. Azonnal látjuk a globális és regionális bal kamra funkciót.
3. Azonnal látjuk a beteg volumen státuszát és információt nyújt a
prelod rezervről, ami különösen hasznos csökkent bal kamra
compliance-nál.
4. Nem igazán jó alacsony SVR diagnosztizálásra és hosszú
hemodinamikai monitorizálásra.
Haemodinamikai instabilitás okai, amelyekben a TOE/TTE
elsődleges:
1. hipovolémia
2. bal kamra diszfunkció
3. csökkent bal kamrai compliance
4. jobb kamra diszfunkció
5. perikardiális kompresszió/tamponád
6. billentyű betegségek (insufficienciák, stenozisok)
7. dinamikus bal kamra kiáramlási obstrukció (hipertrófiás obstruktív
cardiomyopathia)
8. kamrai septum ruptúra
9. traumás szívizom kontúzió
10. masszív pleurális folyadék
Haemodinamikai instabilitás okai, melyekben a TOE/TTE
gyanújeleket ad, de nem elsődleges diagnosztikus eszköz:
1. alacsony szisztémás vaszkuláris rezisztencia
Fontos!
2. ritmuszavarok (echon látszik a pitvarok és kamrák szinkron, vagy
A nyelőcső és a gyomor betegségei
disszociált mozgása)
súlyos szövődményt okozhatnak a
3. feszülő pneumothorax
TEE szonda levezetésekor
I./5.3.3.4 TOE szonda levezetésének kontraindikációi, szövődményei:
Abszolút:
1. a beteg visszautasítja
2. nyelőcső perforáció

3.
4.
5.
6.
7.

nyelőcső striktúrák
obstruktív nyelőcső tumor
nyaki gerinc instabilitása
aktív nyelőcső vagy gyomor vérzés
friss nyelőcső vagy gyomor műtét

Relatív:
1. nyelőcső diverticulum
2. nagy rekesz sérv
3. 1 hónapon belüli nyelőcső vagy gyomor műtét
4. nyelőcső varicositas
5. dysphagia, odynophagia
6. cervicalis arthritis
7. mediastinum besugárzás
8. oropharynx deformitásai
9. súlyos coagulopathis

Fontos!
A szív egyes területeinek
koszorúsér ellátása már
anatómiából is lényeges kérdés
volt.

Szövődmények:
1. odynophagia nNyelési nehézség, nyelőcső abrázió) 0,1%-ban
2. gastrointestinalis vérzés 0,03%-ban
3. nyelőcső perforáció 0,01%-ban
4. fog sérülés 0,03%-ban
5. endotrachealis tubus kimozdulása 0,03%-ban
I./5.3.3.5 Ischaemia monitorozás
A szív egyes régióinak falmozgás zavara egy adott coronária-ág
területének vérellátási zavarát jelzi.
5. ábra A szív egyes szegmenseit ellátó coronária ágak.
Ha tudjuk, hogy mely szegmenseket melyik koszorúsér látja el,
meghatározhatjuk, hogy melyik koszorús ér felelős az ischemiáért. A
falmozgás zavar korábban jelzi az ischemiát, mint az Ekg és Tawara szár
blokk esetén is diagnosztikus. Ezért a TOE minden ischemiás szívbeteg
nagy hasi, mellkasi, vagy érműtéténél, valamint intratracheális
narkózisban végzett ortophediai műtéténél javasolt monitor. Segítségével
azonnal elkülöníthetjük a műtét alatt fellépő haemodinamikai instabilitást
okozó kórképeket: hypo-hypervolaemia, afterload emelkedés, ischemia,
globális szívelégtelenség. Így azonnal oki terápiát kezdhetünk és az
eredményt is láthatjuk.

Fontos!
Reális volumen statusz gyors
meghatározása minden intenzív 1. mozgó kép. Jó bal kamra funkció
ellátást igénylő kórképben fontos 2. mozgó kép. Diffúz hipokinezis csökkent szívteljesítmény, ilyenkor
inotróp szer szükséges.
I./5.3.3.6 Volumen status meghatározása

Az általános klinikai gyakorlatban vagy nyomás méréssel -centrális vénás
nyomás (CVP), pulmonális kapilláris ék nyomás (PCWP) - vagy
matematikai extrapolációval (PICCO) próbálunk a beteg volumen
statuszára következtetni. A nyomásmérés gyakorlatilag önmagában nem
használható, hiszen a CVP és a PCWP függ a venomotor tónustól és a
kamrák tágulékonyságától (compliance), és a tricuspidális illetve mitrális
insufficienciától is. A tankönyvi normál értékek gyakorlatilag fiatal,

egészséges emberekre vonatkoznak, akik a balesetektől eltekintve
gyakorlatilag sohasem fekszenek intenzív osztályon. Az életkor
előrehaladtával csökken a szívüregek tágulékonysága, azaz nő a „normál”
CVP, PCWP érték. Ezt tovább növelik azon betegségek, melyek
diasztólés funkció zavart okoznak (ischemiás szívbetegségek,
cardiomyopathiák, stb). A PICCO matematikai képletei szintén nem
számolnak a billentyű betegségekkel, intrakardiális shuntökkel, súlyos
hyportróphiás cardiomiopathiával. Az echocardiographia direkten
ábrázolja a szív üregeinek feltöltötségét. Segítségével meghatározhatjuk,
hogy mely nyomás értéknél van a beteg jól feltöltve. Így
meghatározhatjuk az adott beteg számára „normál” CVP és/vagy PCWP
értéket. Ezek után már a CVP is képes a volumen terápiát vezetni. 1-2
naponta javasolt az újabb echocardiographia és az újabb nyomás-volumen
párosítás. Ezen túlmenően az echocardiographia és a CVP PCWP
méréssel meghatározhatjuk az úgynevezett „End diastoles rezerv
volument” azaz azt a volumen nyomás értéket, ameddig maximálisan
tölthetjük a beteget és ami fölé töltve, tüdőoedema, illetve nagyvérköri
oedema alakul ki, ami az egyes szervek oedemája miatt rontja a
szervperfúziót és a szöveti oxigenizációt. I/1.5.3.3.x ábra mutatja egy
egészséges és egy hipertrófiás szívű beteg end diastoles rezerv volumenét.
Figyeljük meg, hogy a hipertróphiás szívhez sokkal magasabb nyomás
érték és kisebb volumen tartozik.
6. ábra mutatja egy egészséges és egy hipertrófiás szívű beteg end
diastoles rezerv volumenét. Figyeljük meg, hogy a hipertrófiás szívhez
sokkal magasabb nyomás érték és kisebb volumen tartozik.
3. mozgókép. Erősen hipovolémiás beteg. Figyeljük meg a szívizom
erőteljes összehúzódását és azt, hogy systoléban szinte teljesen kiürül a
szív.
I./5.3.3.7 Összefoglalás
1.
2.

3.
4.
5.
6.

A TOE intubált, altatott betegnél a leggyorsabban kivitelezhető,
legkevesebb szövődménnyel járó haemodinamikai monitor.
Azonnal rámutat a haemodinamikai instabilitás okára
(hipovolémia, ischemia, globális szívelégtelenség, billentyű
elégtelenség tamponád).
Segítségével megállapíthatjuk, hogy egy beteg mely CVP vagy
PCWP értéknél optimálisan feltöltött.
HOCM-ben, shuntok, billentyű elégtelenségek esetén is jól
használható (ellentétben a PICCO-val).
Alacsony SVR diagnózisára (szepszis) csak gyanú jelet ad.
Éber betegben nem tartható benne.

Irodalom
David Sidebotham, Alan Merry Malcolm Legget: Practical
Perioperative Transoesoőhageal Echocardiography Elsevier
Limited 2003 ISBN 0-7506-5496-1
2. Catherine M, Otto MD: Textbook of Clinical Echocardiography;
second edition W. B. Saunders Company 2000, ISBN 0-72167669-3
1.

I./5.3.4. V. jugularis interna/v. cava oxigén szaturáció monitorozása
I./5.3.4.1. Tanulási célok
●
●
●

Megérteni a vénás vér oxigénszaturáció kialakulását, jelentőségét.
Megismerni az ezt befolyásoló élettani és kóros folyamatokat.
Felvázolni a szöveti oxigenizáció javítására irányuló terápiás célokat és
megérteni az ezekhez vezető terápiás lépések okait.

I./5.3.4.2. Kompetencia
A hallgató a fejezet elsajátításával képes lesz a szöveti oxigenizációs ill. agyi
vérellátási zavarok felismerésére, felismeri az odavezető kórállapotokat, ismerni
fogja a szöveti oxigenizáció és az agyi vérellátás javításának korszerű terápiás
lépéseit, képes lesz az egyes terápiás lépések indikációinak felállítására, azok
gyakorlatban történő alkalmazására.
I./5.3.4.3. Bevezetés
A szövetekből visszaáramló vénás vér oxigén telítettsége (szaturációja – SvO2) az
odaszállított oxigén mennyiségétől (DO2) és a szövetek oxigénfelvételétől (VO2)
függ (ld. szöveti oxigenizáció). A vénás vér oxigén szaturációja az érintett régió
kínálat – felhasználás arányáról ad értékes információt.
Kérdés
Hogyan növelhetjük a
szövetekhez szállított
oxigén mennyiségét?

A szövetek oxigénellátását legjobban az oxigén extrakciós arány (ERO2) jellemzi:
ERO2=VO2/DO2
Ha tehát VO2 növekszik vagy DO2 csökken, az ERO2 nő. Ha DO2 olyan mértékben
csökken (csökkenő szív-perctérfogat, O2-szállító kapacitás vagy SaO2 miatt), hogy
VO2 igényt nem tudja ellátni, akkor az ERO2 elér egy határt, amin túl a szövetek
hypoxiássá válnak, anaerob metabolizmus alakul ki ennek jeleivel:
● fokozódó laktát termelődés,
● romló szervfunkciók.
Ezt a határt a kritikus oxigén extrakciós arány (ERO2crit) jelzi.
ERO2crit ≈ 0.7
A vénás vér O2 szaturációja és az ERO2 közötti összefüggés a Fick egyenletből
levezethető1:
SvO2≈ 1-ERO2
I./5.3.4.4.1. Vena jugularis O2 szaturáció monitorozása
Az agyból visszaáramló vér mind a v. jugularisokon halad keresztül, a v. jugularis
interna bulbusban haladó vér 0-6.6%-a az extracranialis térből származik. A
v.jug.int. vérének kb. 70 %-a származik az azonos oldali hemispheriumból; a
kétoldali vénás eláramlás nem egyenértékű, többségében a jobb oldali v.jug.int. a
domináns.
Katéterbehelyezés mérésre: v. jugularis interna punkciójával az agyalap irányába a
v.jug.int. bulbusba vezetett kanüllel történik általában jobb vagy domináns oldalra.
1_kép_1.5.3.4_fejezet

1.

kép: v. jugularis katéter behelyezése (Anesth Analg 2000;90:559–66)

Kérdés
Hány százaléka az agyi
véráramlás (CBF) a szív
perctérfogatnak?

Az agyi oxigénellátást (DO2) az artériás oxigéntartalom (CaO2) és az agyi
véráramlás (CBF – cerebral blood flow) határozza meg:
DO2 = CBF × CaO2
Az agy oxigénfelhasználását (CMRO2 – cerebral metabolic rate of oxygen) a Fickegyenlet írja le:
CMRO2 = CBF × (CaO2 – CjvO2)
ahol a CjvO2 v. jug. vér oxigéntartalma. A vérben az O2 Hb-hoz kötve található,
oldott frakciója elenyésző, ezért:
CMRO2 ≈ CBF × 1.34 × Hb(SaO2 – SjO2)
Az agyi arterio-venosus O2 tartalom különbsége (CaO2 – CjvO2) tehát az agyi
oxigénfelhasználás az AjvDO2. A fenti egyenletek alapján:
AjvDO2 = CMRO2/CBF
Normálértéke 4-8ml/100ml vér. Ha a SaO2 állandónak (~100%) vesszük, a SjvO2
jól korrelál az AjvDO2-vel. SjvO2 normálértéke: 55-75% (<ScvO2!)
1_tablazat_1.5.3.4_fejezet
táblázat: SjvO2-t befolyásoló tényezők

1.

I./5.3.4.4.2. A SjvO2 monitorozás területei, jelentősége
Koponyatrauma, agykárosodás esetén a hyperventillációs-, folyadék-, oxigén
terápia, barbiturát kóma vezetése, optimális perfúziós nyomás beállítása; shunt-ök,
globalis agyi iszkémia detektálása. Szívsebészetben agyi perfúzió monitorozása,
mindkét esetben a másodlagos agyi károsodások megelőzése.
2_kep_1.5.3.4_fejezet
2. kép: Az agy oxigénfelhasználása (Anesth Analg 2000;90:559–66)

Irodalom

Irodalom:
Schell R M , Cole D J Anesth Analg 2000;90:559-566 (http://www.anesthesiaanalgesia.org/content/90/3/559.full)
C S A Macmillan, P J D Andrews Intensive Care Med 2000; 26:1028-1036
I./5.3.4.5 A centralis vénás oxigén szaturáció (ScvO2) monitorozása

Kérdés

A kevert vénás vér (az arteria pulmonalisból nyert minta) O2 szaturációja a teljes
test szöveti oxigenizációjára kumulativ módon ad információt, mivel a szervezetből
visszaáramló valamennyi vér itt áthalad. Ha a centralis vénás kanül végét a jobb
pitvar közelébe pozícionáljuk, akkor jó korreláció van a centrális vénás és a kevert
vénás SvO2 között.

Miért és miben különbözik Hogyan használhatjuk a ScvO2-t a gyakorlatban?
a kevert vénás vérből és a
● Megbecsülhetjük a szívperctérfogatot (CI: testfelszínre számított cardiac
v. cava superior centrális
output) a Fick egyenlőség alapján, egyszerűsítve1:
vénás vérből vett minta
vérgáz eredménye?
CI≈10/Hgb × 1/(SaO2-SCVO2) [Hgb: g/dl]

●

Ez természetesen durva és hozzávetőleges becslésre ad módot. Az SCVO2
változása azonban jelezheti a CO változásait (pl. csökkenő SCVO2 utalhat
romló CO-ra).
A szövetek oxigén kínálat/igény arányának (DO2/VO2) eredőjeként:
● SCVO2 < 50% a szövetek oxigén ellátottságának
kritikus
csökkenését jelzi (1. csökkent O2 szállító kapacitás: ↓↓CO vagy

↓↓Hgb vagy ↓↓SaO2 ; 2. ± megnőtt O2 felhasználás)
SCVO2 ≈ 70% általában jó szöveti oxigenizációra utal
SCVO2 > 85% a szövetek oxigén extrakciós képességének kritikus
csökkenését jelezheti (A-V shunt-ök kialakulása, sejt illetve
mitochondrium károsodás miatt O2 felhasználási képtelenség),
amennyiben egyidejű laktát acidózis és szervi diszfunkció kíséri.
Korai célorientált terápiás protokollok részeként2 (EGDT – early goal
directed therapy)
● Szepszis kezelés irányelveiben az időfaktor, korai folyadék
reszuszcitáció, megfelelő vérnyomás elérése mellett kulcsszerepe
van az SCVO2-nek (a laktátszint, diuresis, stb. mellett) mint a terápiás
siker mutatójának.
● ha SCVO2 ≥ 70% akkor a betegek mortalitása szignifikánsan
alacsonyabb szepszisben
Lélegeztetés leszoktatás: SCVO2 csökkenése a leszoktatás közben igen
érzékenyen előrejelzi a sikertelenséget3.
Magas V-A (intrapulmonalis) shunt-frakció esetén az artériás oxigénszaturáció(SAO2) jelentősen SCVO2-függő. Ilyenkor a DO2 növelésével (szív
perctérfogat ill. O2 szállító kapacitás) illetve a VO2 csökkentésével
(szedáció, paralízis) javítható a SCVO2 és a SAO2 is.
● Becsült shunt-frakció:
●
●

●

Kérdés
Hallottál a „Surviving
Sepsis Campaign”-ról?

●

Feladat

●

A pulzoximéter 90%-es
oxigén szaturációt mutat,
a kevert vénás vérgázon
az oxigén szaturáció
Shunt-frakció = (1−SAO2)/(1− SCVO2)
60%.
Mennyi a shunt frakció?
Számold ki SaO2 85% és Összefoglalva: a SCVO2-t mindig a klinikai állapot (sokk, szepszis, mitokondriális
toxikáció stb.) és az egyéb paraméterek (laktát, diuresis stb.) tükrében kell értékelni.
SCVO2 70% esetén!
Megfelelő interpretációval igen hasznos eszköz a betegellátásban.
Irodalom
Irodalom

Walley KR: Use of central venous oxygen saturation to guide therapy; Am J Respir Crit Care Med.
2011 Sep 1;184(5):514-20.
1
http://ajrccm.atsjournals.org/content/early/2010/12/22/rccm.201010-1584CI.full.pdf
2
N Engl J Med 2001; 345:1368-1377
3
Crit Care Med. 2010 Feb;38(2):491-6.

I./5.3.5. Laboratóriumi paraméterek (proBNP, Troponin, etc.)
I./5.3.5.1. Tanulási célok
●
●
●

Szívspecifikus biomarkerek és jelentőségük megismerése
Biomarkerek értékelése – differenciáldiagnosztika
Biomarkerek értékelése a rizikóbecslésben és a klinikai döntéshozatalban

I./5.3.5.2. Kompetencia
A hallgató a fejezet elsajátításával képes lesz elkülöníteni az akut koronária szindrómát.
Megismeri azokat az állapotokat, amelyekben a kardio-specifikus biomarkerek
emelkedése más okból jön létre. Megismerkedik a rizikóbecslés fogalmával. Képes lesz a
szívelégtelenség követésére ill. kizárására laboratóriumi eredmények alapján.
I./5.3.5.3. Bevezetés
A biomarkerek olyan anyagok, melyek a szervezet normális vagy kóros állapotának
indikátorai, illetve a terápiás beavatkozások hatékonyságának jelzői. A kardiális
biomarkerek a szívizomsejt károsodása révén szaporodnak fel, ehhez több – krónikus és
Kérdés
akut – folyamat együttesen vezet. E folyamatoknak mind van jellemző biomarkere:
● Gyulladás – pl. hsCRP (high sensitivity CRP)
Mi a gyulladásos
● Kisérkárosodás – pl. kreatinin clearance, mikro albuminuria
folyamatok szerepe
● Akcelerált atherosclerosis – pl. HbA1C (hemoglobin A1C), magas vércukorértékek
az
● Szívizom feszülés, hemodinamikai stressz – pl. BNP (brain natriuretikus peptid)
atherosclerosisban
● Szívizom károsodás – pl. Troponin, CK, CK-MB
és az akut koronária
szindróma
1_kep_1.5.3.5_fejezet
kialakulásában?
1. kép: Akut koronária szindróma biomarker profilja (Circulation 2003, 108:250-252)
I./5.3.5.4. Akut koronária szindróma (ACS) biomarkerei
●
●
●
●
●

kreatin kináz : CK, szívspecifikus izoenzime: CK-MB, CK-MB/CK arány
Troponin C,T,I, hsTroponin
LDH
Myoglobin, H-FABP (heart fatty acid binding protein) – gyors kinetikájú
biomarkerek, nem terjedtek el a klinikai használatban
egyéb új biomarkerek: BNP, mieloperoxidáz, C-reaktív protein (CRP, hsCRP),
ischemia módosított albumin (IMA ischemia modified albumin)

1_tablazat_1.5.3.5_fejezet
1. táblázat: Akut koronária szindróma biomarkerei
2_tablazat_1.5.3.5:fejezet
2. táblázat: Akut koronária szindróma biomarkerek normálértékei
Kérdés
A biomarkerek szintje döntő jelentőségű mellkasi panaszok, ACS gyanúja esetén a
klinikai döntéshozatalban: gyógyszeres terápia, invazív hemodinamikai vizsgálat illetve
Mik az akut
koronária szindróma revaszkularizáció indikációjának felállítása – a többi tünettel együtt értékelve – a
labordiagnosztikán alapul. A fenti biomarkerek nem csak az ACS diagnózisában
egyéb (klinikai,
segítenek, de fontos prognosztikai jelentőségük van a várható mortalitás, szívelégtelenség,
EKG) jelei?
reinfarktus szempontjából.
I./5.3.5.5. Kardiális biomarker emelkedés nem ACS eredetű okai

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tachy-, bradyarrythmia, hypoton epizód
Akut vagy krónikus szívelégtelenség
Újraélesztés, miokardiális kontúzió
Miokarditisz, perikarditisz
Elektromos kardioverzió, ICD aktiválódás
Szepszis
Toxinok, kokain használat
Extrém izommunka pl. maratonfutás
Hipertóniás kiugrás, bal kamra hipertrófia

I./5.3.5.6. Szívelégtelenség biomarkerei
BNP (brain natriuretic peptid) és NT-proBNP
Mindkét peptid a szívben termelődik a szívizom feszülés (strech) hatására, a BNP-nek
szisztémás rezisztencia csökkentő hatása van. Jól jelzik a szívelégtelenség jelenlétét,
negatív prediktív értékük igen erős.
3_tablazat_1.5.3.5_fejezet
3. táblázat: BNP határértékek (Wikipedia)

Kérdés
Mik a
szívelégtelenség
klinikai tünetei?

A szívelégtelenségben a BNP-nek kockázatjelző szerepe is van: emelkedett szintje esetén
magasabb kockázata van a halálnak, első kardiovaszkuláris esemény megjelenésének,
újabb szívelégtelenségnek, pitvar fibrillációnak, stroke-nak, TIA-nak.

Irodalom
1. Vaes: Diagnostic accuracy of plasma NT-proBNP levels for excluding cardiac
abnormalities in the very elderly. BMC Geriatrics 2010, 10:85
2. Apple: Future Biomarkers for Detection of Ischemia and Risk Stratification in
Acute Coronary Syndrome. Clinical Chemistry 2005. 51. No. 5; 810-824
3. Braunwald: Future of Biomarkers in Acute Coronary Syndromes
4. Moving Toward a Multimarker Strategy. Circulation 2003, 108:250-252
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Reference_ranges_for_blood_tests#Cardiac_tests

I./5.4. Az endokrin rendszer monitorozása
Az endokrin betegségek kritikus kisiklásai primer okai lehetnek az intenzív osztályos
elhelyezésnek, ugyanakkor számos kritikus állapot következménye lehet endokrin zavar. A súlyos
általános állapot önmagában stressz reakciót vált ki, aktiválva hypotalamus-hypophysis-mellékvese
tengelyt, megváltoztatva a hormonális egyensúlyt.

Diabetes
mellitus

A leggyakoribb endokrin betegség a diabetes mellitus, melynek dekompenzációja során
hyperglycaemia, majd következményes diabeteses ketoacidosis illetve hyperosmolaris
hyperglycaemiás kóma alakul ki. Iatrogén kritikus állapot a hypoglycaemiás kóma. A glukóz
anyagcsere felborulása gyakran társul kritikus betegségekhez, úm sepsis, sokk, polytrauma, égés.
A megfelelő terápia bevezetéséhez, kormányzásához az alábbi monitorozás szükséges:
● szérum glukóz óránként (ill. stabilizálódás esetén a klinikumtól függően)
● szérum kreatinin és urea felvételkor, majd naponta legalább 1x (acetoacetát interferencia
miatt fals magas kreatinin érték lehetséges)
● szérum elektrolitok:
○ nátrium: naponta legalább egyszer, hyponatraemia fordul elő általában: minden 1
mmol/l Se Glu emelkedés 0,3 mmol/l Se Na csökkenést okoz, így a hypernatraemia
extrém dehidrációt jelez
○ kálium: óránként, hypokalaemia gyakori, inzulin terápia mellett további csökkenés
várható a klinikumtól függően
○ foszfát: felvételkor, majd 2-4 naponta, hypophosphataemia gyakori
○ magnézium: felvételkor, majd 1-2 naponta, hypomagnesaemia gyakori, pótlást
igényel
● szérum keton: felvételkor
● vizelet glukóz és keton: 4 óránként, ketonuria az acidosis korrekció után 2 napig fennállhat
● artériás vérgáz: kezdetben óránként (elektrolitokat, laktátot is mér)
● szérum osmolalitás és anion gap: felvételkor, az osmolalitás mérhető és becsülhető is
● szérum laktát: súlyos acidosis és magas anion gap esetén
● pulzoximetria: folyamatosan
● mellkas röntgen: felvételkor, majd szükség szerint
● teljes vérkép: naponta, leukocytosis és balra tolt vérkép infectio hiányában is előfordul
● 12-elvezetéses EKG felvételkor és folyamatos EKG monitorozás
● invazív hemodinamikai monitorozás szükség esetén
● óradiuresis
● neurológiai status
● mikrobiológiai mintavétel
Diabetes insipidus és egyéb polyuriás kórképek differenciál diagnózisához és a terápia effektusának
monitorozásához az alábbi vizsgálatok szükségesek:
● vizelet fajsúly: naponta
● plazma osmolalitás: naponta
● vizelet osmolalitás: naponta
● óradiuresis és napi összdiuresis: naponta
● Pitressin teszt (diagnózishoz).

Diabetes
insipidus

A pajzsmirigy betegségek közül a thyreotoxicus krízis (thyroid storm) és a myxoedemás kóma
életveszélyes állapotok, komplex intenzív osztályos kezelést igényelnek. A kiterjesztett invazív
monitorozást magában foglalja:
● folyamatos EKG monitor és 12-elvezetéses EKG legalább naponta
● folyamatos invazív artériás vérnyomásmérés
● folyamatos test hőmérséklet monitorozás
● a neurológiai status folyamatos követése

●
●
●
●

légzésszám folyamatos monitorozása
artériás vérgáz (laktát is)
a gastrointestinalis funkció monitorozása
folyadék egyensúly (perspiratio!)
Természetesen a szabad T3, T4 és TSH szintek meghatározása elengedhetetlen, azonban az
eltérések nagysága nem korrelál a krízis súlyosságával, így a terápia hatásfoka a tünetek
regressziója alapján értékelendő.
(A perifériás hormonok mérvadóak elsősorban)
Bármilyen elektív műtétre váró pajzsmirigy betegség esetén normofunkcióra kell törekedni preop.
A mellékvesekéreg elégtelenség autoimmun formája ritka, de az intenzív osztályos gyakorlatban
egyéb mellékvese destrukciót kiváltó okokat is figyelembe kell venni. Az insufficientia klinikai
tünetei alapján valószínűsített diagnózist kortizol szint méréssel lehet verifikálni, azonban az
eredmények értékelése nehézségbe ütközik a normálisan fennálló plazma szint fluktuáció, a
standardizált vizsgálómódszerek hiánya és a kortizol-kötő-fehérjék változása következtében
fellépő eltérő szabad kortizol frakció miatt.
A hypothyreosis általában látens mellékvese elégtelenséggel jár. Erre gondolni kell. A
hydrocortison adása ezekben az esetekben indikált, látványos javulást érhetünk el.

I./5.5. A központi idegrendszer monitorozása
I./5.5.1. Tanulási célok
Cél

A fejezet során elsajátítandó célok:
● Idegrendszeri betegségek kapcsán alkalmazott monitorozási módszerek
ismertetése, azok klinikai alkalmazása
● A kapott eredmények alapszintű értékelése

I./5.5.2. Kompetencia
A hallgató a fejezet elsajátításával megismeri a súlyos állapotú betegeknél
alkalmazott központi idegrendszeri monitorozási technikákat.

I./5.5.3. Bevezetés
Bevezetés

A koponyasérültek és a központi idegrendszeri betegségben szenvedő betegeknél a
kiterjedt idegrendszeri monitorozás elsődleges célja a traumát követő másodlagos,
hypoxiás eredetű agykárosodások megelőzése, amely a kiterjedt neurológiai
monitorozással mérsékelhető. Ebben a fejezetben áttekintjük az intracranialis
nyomás mérésének lehetőségeit, az agy szöveti oxygenizációját invazív és non
invazív úton becslő eljárásokat, valamint azok klinikai alkalmazását.

I./5.5.4. Intracranialis nyomás monitorozása (ICP)

Kérdés
Melyek az ICP mérés
indikációi súlyos
koponya sérültek
esetén?

A módszer lényege, hogy az emelkedett intracranialis nyomás mérésére a
koponyacsonton fúrt lyukon keresztül egy intraventricularis draint vezetünk be.
Alkalmazása elsősorban a súlyos koponyasérültek kezelésében terjedt el
széleskörben, de emelkedett intracranialis nyomásfokozódással járó neurológiai
kórképek esetén is alkalmazható (idegsebészeti beavatkozások után, SAV, liquor
elfolyási akadályt okozó intracranialis, subduralis, epiduralis hematomák,
hydrocephalus, tumorok, encephalitis, hepatikus encephalopathia, Reye-syndroma
stb.)
ICP mérés indokolt:
● súlyos koponyasérültek esetén, a resuscitációs fázist követően, ha a GCS 3-8
között van illetve koponya CT-vel igazolt patológiás eltérés látható
(hematoma, ödéma, contusio, herniatio, komprimált basalis cisternák)
● Normál koponya CT lelet mellett is alkalmazható az intracranialis
nyomásmonitorozás, ha a klinikai kép közül legalább kettő jelen van: 40 év
feletti élet kor, unilaterális vagy bilaterális motoros érintettség, 90 Hgmm
alatti systoles vérnyomás.
Normál értéke: 0-10 Hgmm között van. Emelkedett ICP> 20 Hgmm esetén terápiás
beavatkozásra lehet szükség. A drainen keresztül lehetőség nyílik emelkedett ICP
esetén a liquor lebocsájtására is.
Széles körben elterjedt monitorozási módszer alkalmas a súlyos koponyasérültek
cerebralis perfuziós nyomásának (CPP) egyszerű meghatározására.
CPP = artériás középnyomás (MAP) - Intracranialis nyomás (ICP)

Kérdés
Mi a CPP vezérelt
terápia céltartománya?

A CPP vezérelt terápia javíthatja a kimenetelt súlyos koponyasérültek esetén. Az
ideális perfúziós nyomás értéke a mai napig pontosan nem definiált, a terápiás
céltartomány valahol 50-70 Hgmm között lehet, intakt agyi autoreguláció esetén

azonban magasabb CPP is tolerálható. A 70 Hgmm feletti érték agresszív
volumenpótlással és vazopresszorral történő fenntartásával az ARDS kialakulásának
esélye nő ezért alkalmazását kerülni kell, ellenben az 50 Hgmm alatti CPP
mindenképpen terápiát igényel.
Azonban meg kell említeni, hogy a normális CPP értéke esetén is fennállhat
cerebrális hypoperfúzió és hypoxia. A jelenlegi ajánlások ezért az integrált
kiterjesztett neuromonitorozást (SjvO2, ptiO2, TCD stb.) javasolják a másodlagos
ischaemias agyi károsodások megelőzésére. Az ICP értékek elemzése mellett mindig
figyelembe kell venni az aktuális klinikai képet, a koponya CT változásait és ennek
tükrében kell meghatározni az aktuálisan alkalmazandó terápiát.

I./5.5.5. Véna jugularis oxigén saturáció (SjvO2)

Kérdés
Melyek a bulbus
jugulimetriával mérhető
paraméterek?

A jobb véna jugularison keresztül bevezetett oximetriás katéter segítségével
folyamatosan meghatározhatjuk a bulbus juguliban mért vénás vér oxigén
saturációját (SjvO2), mintavétellel számos metabolikus index mérése (pl.: oxigénglükóz index, laktát-oxigén index, laktát-glükóz index) mellett a cerebralis arteriovenosus laktát differencia és az oxigén extrakciós ráta OER becslésére is
lehetőségünk van. Az SjvO2 változása a cerebralis oxigén ellátottsággal és
cerebralis perfúzióval egyenes arányban, az agyi oxigén felhasználással fordított
arányban áll. Koponyasérültek monitorozása során az SjvO2 50% érték agyi
hypoxiára utal és azonnali korrekció szükséges. A cerebralis perfúzió (CPP)
emelésével, az oxigén felhasználás csökkentésével (barbiturát coma, szedáció,
testhőmérséklet kontrolljával) javíthatjuk az SjvO2-t. Fontos szerepe van az
emelkedett ICP esetén alkalmazott kontrollált hyperventilláció szövődményeként
kialakult alacsony CO2 indukálta vazokonstrikció és következményes agyi
deszaturáció megelőzésében illetve az optimális lehető legalacsonyabb pCO2 szintek
meghatározásában.
Az SjvO2      értéknél a szöveti hyperaemia és luxus pefúzió lehetősége áll fenn,
ami a cerebralis perfuzió csökkentését és a kontrollált hyperventilláció által kiváltott
vasodilatáció mérséklését igényelheti.

I./5.5.6. Szöveti oxygenizáció vizsgálata (ptiO2)
A koponyán keresztül behelyezett elektrokémiai mikroszenzor (Licox)
alkalmazásával lehetőség nyílik az agyszövet lokális oxigéntenziójának (ptiO2)
folyamatos meghatározására. Koponyasérülteknél a 10 Hgmm alatti érték szöveti
hypoxiaként értékelhető. A globális oxigenizációs paraméterekkel együtt értékelve
(SjvO) következtethetünk a csökkent cerebrális perfúzióra. Emelkedett értéke 30
Hgmm felett utalhat csökkent agyi metabolizmusra, például mély szedáció alatt, ami
vazodilatációs mechanizmussal következményes hyperaemiát és luxus perfúziót
okoz emelve az intracranialis nyomást, ami szintén terápiás beavatkozást igényelhet.

I./5.5.7. Infravörös közeli spectroscopia (NIRS)
Az eljárás lényege hogy az infravörös tartományban (700-1000 nm) kibocsájtott
fénysugár képes áthaladni a koponyán és az agyszöveten ahol azt az oxyhemoglobin,
a dezoxihemoglobin illetve a cytochrom aa3 különböző tartományban elnyeli. A
detektált optikai gyengülési érték a modifikált Lambert-Beer törvény alapján
kiszámítható és a chromophorák (deoxyHb, cytchrom aa3) összkoncentrációjának
megváltozása esetén információt szerezhetünk az agy regionális szöveti
oxygenizációjáról és annak változásairól. A HbO2 normál értéke 60-80% között van.
A becsült ischaemiás küszöböt kb. 47% körül várhatjuk. Klinikumban jelenleg a
szívsebészetben, carotis műtéteknél, gyermekkori idegsebészeti -szívsebészeti
műtétek alatt, illetve az újszülöttkori asphyxias állapotokat követően alkalmas súlyos

állapotú betegek monitorozásra.

I./5.5.8 Transcranialis dopplervizsgálat (TCD)
Az eljárás 1982-es bevezetése óta az egyik legjobban használható módszer az
ágymelletti cerebralis vérkeringés és cerebralis perfúziós nyomás noninvazív
meghatározására. Az alacsony frekvenciájú 1-2 MHz-es Doppler-ultrahangtechnika
alkalmazhatóságának legfőbb gátja a csontos koponya árnyékoló hatása. Jellemzően
4 helyen azonban az ultrahang képes elegendő mértékben a vékonyabb
koponyacsonton áthatolni: transtemporalis, transorbitalis, submandibularis,
suboccipitalis régióban. A leggyakrabban vizsgált terület az arterria cerebri media
(ACM) véráramlásának meghatározása.
Az átlagos véráramlási sebesség ( mean FVmax ) mérése jól korrelál a cerebrális
véráramlással (CBF). A systolés, diastolés és átlagos véraramlás ismeretében
kiszámítható a pulzatilitási index (PI vagy Gosling Index) ami az agyi vasculáris
rezisztencia változásait jelzi. Magas átlagos véráramlási sebesség és pulzatilitási
index cerebralis vazospazmusra utal.
Az átmeneti hyperaemiás válaszreakció vizsgálata (THRT) során az artéria carotis
communis rövid kompressziója alatt információt kaphatunk az agyi autoreguláció
normál vagy patológiás működéséről. A cerebralis véráramlás és a vér Pco2 tartalma
között közel lineáris az összefüggés.
A CO2 emelkedésre adott válaszreakció hiánya jól detektálható és súlyos
funkciózavarra utal.
A TCD főbb klinikai alkalmazásai a következők:
● carotis endarterectomia alatt fellépő cerebrális ischaemia detektálása
Kérdés
● subarachnoidealis vérzést követő vasospazmus monitorozása
Mik a TCD főbb klinikai
● súlyos koponyasérültek
intracranialis nyomásmérés kivitelezésének
alkalmazási területei?
nehézségeiben átmeneti megoldásként
● stroke állapotokban
● szívsebészetben az aorta rekonstrukciós műtétek alatti cerebrális perfúzió
megítélésére.

I./5.5.9. Elektroencephalogram (EEG)
Az EEG detektálja az agykéreg elektromos aktivitását. A modern képalkotó
eljárások azonban az EEG alkalmazását organikus eredetű KIR –i betegségek
esetében háttérbe szorították. Intenzív osztályos alkalmazása elsősorban a következő
esetekben jöhet szóba:
● ismeretlen eredetű tudatzavarok diagnózisában
● speciális betegségek diagnózisa (pl. Creutzfeld-Jakob betegség, SSPE)
● epilepszia esetén, szedált, relaxált betegnél is kimutatja a görcsrohamot
● traumás és nem traumás eredetű agykárosodás esetén,prognosztikai értéke
lehet
● septicus encephalopathia felismerésében
● agyhalál megállapítása esetén, kiegészítő vizsgálatként egyes országokban.
Irodalom

Irodalom és internetes hivatkozások
1. Basil F. Matta et al. Textbook of Neuroanaesthesia and Critical Care (2000)
Greenwitch Medical Media Ltd.
2. Mitchell P Fink et al Textbook of Critical Care 5th Edition (2005) Elsevier
Inc.
3. Martin Smith Monitoring Intracranial Pressure in Traumatic Brain Injury
Anaesthesia and Analgesia 2008; 106:240-248
4. Brain Trauma Foundation, Inhospital Guideline
http://www.braintrauma.org/

I./5.6. A renális funkció monitorozása

Mikor?

Miért fontos?

Vese feladatai

A vesefunkció monitorozására sok esetben lehet szükségünk. Megkülönböztetünk akut és
krónikus veseműködési zavarokat, a kiváltó ok szerint pedig van prerenális, renális és
postrenális eredetű.
A klinikumban olyan vizsgálati módszerre van szükség, ami könnyen kivitelezhető, és jól
követhető vele a vesefunkció. A kórházi betegek kb. 5%-ánál észlelünk akut
veseelégtelenséget, melynek időben elkezdett kezelése a hosszú távú gyógyulás érdekében
elengedhetetlen, de gyógyszer dózis meghatározásnál, a terápiás stratégia kialakításánál is
sokszor kell figyelembe vennünk a vese méregtelenítő kapacitását.
A vese funkciói közé tartozik a vizeletkiválasztás (glomeruláris plazmafiltráció), a tubuláris
szelektív reszorpció vagy szekréció (cukrok, fehérjék, aminosavak), a folyadék háztartás és
sav-bázis egyensúly biztosítása, az anyagcsere-termékek (karbamid-nitrogén, kreatinin,
húgysav, ammónia, stb.) eltávolítása, gyógyszerek lebontása, de nem szabad
megfeledkeznünk az endokrin funkcióról sem, mint pl. a renin, kallikrein, erythropoetin,
calcitriol, prosztaglandin termeléséről, vagy a glukagon, inzulin, ADH, GI, PTH lebontásáról
sem.
Ha a vesefunkció beszűkül, akkor a fent részletezett folyamatok károsodnak, ezért észleljük
pl. akut veseelégtelenségben a szérum K-szint, CN, kreatinin emelkedését, diffúz ödémát
(folyadékretenció), acidózist, magas vérnyomást.

Veseelégtelenség
Vérmintából könnyedén ellenőrizhetjük a szérum ioneltéréseit (Na, K, Ca, P), a karbamid és
jelei
kreatinin szintet (glomeruláris filtráció mennyiségi jelzői), ám ez nem elég érzékeny, ezért
terjedt el a gyakorlatban a GFR (glomeruláris filtrációs ráta) meghatározása, mely a
vesefunkció legjobb jelzője. GFR-nak nevezzük azt a vérplazma mennyiséget, melyet a vese
időegység alatt glomeruláris filtráció által megtisztít egy adott anyagtól. Számításához
Karbamid
alkalmazható a C = U x V/P képlet, ahol C (clearance) a GFR értékét, U az anyag vizeletben
Kreatinin
mért koncentrációját, V az egységnyi idő (mp /SI/ vagy perc) alatt ürített vizelet
GFR
mennyiségét, P az anyag plazmában mért koncentrációját jelenti. Ez a módszer a mindennapi
gyakorlatban azonban igen körülményes (izotóp clearance vizsgálatok), és pontatlan (24 órás
vizeletgyűjtés szükséges hozzá), ezért ma már a laborleletben a kreatinin koncentráció
mellett mindig kapunk egy kalkulált GFR értéket is, amit korábban a Cockroft-Gault formula
alapján számoltak ((140-életkor/év/)x testsúly/kg/ osztva (0,825 x kreatinin konc. /mmol/l),
melyet nemre és rasszra (feketéknél nagyobb izomtömeg) korrigálni szükséges. Ma már
elterjedtebb az MDRD ( Modification of Diet in Renal Disease 1998.) formula.
A képletek csak 18 éven felülieknél alkalmazhatók, és általában 1,73 m2 testfelületre
vonatkoznak, így a GFR mértékegysége ml/perc/1,73m2.
A GFR megállapítására az az ideális anyag, ami a vérplazmában található, nem
metabolizálódik a szervezetben (sem a tubulusokban, sem a húgyutakban), szabadon halad át
a glomerulus membránon, nem veszik fel és nem szekretálják a tubulusok, nem szívódik
vissza, és nem választódik ki a húgyutakban, mert ennek az anyagnak (egyensúlyi állapotban)
a keletkezése és kiválasztása egyensúlyban van, a plazma koncentrációja nem változik.
Ideális anyag?

A kreatinin viszont nem tekinthető teljesen ideális anyagnak, mert keletkezett mennyisége
függ az életkortól, nemtől, izomtömegtől, és kis mennyiségben a tubulusokon át is
kiválasztódik. A klinikusok szerettek volna minél pontosabb értéket kapni, ezért kezdtek más
anyagokat is keresni a filtrációs ráta meghatározásához.
Az egyik ilyen anyagot Simonsen, Grubb és Thysell javasolta, ez a cisztatin C, mely egy 13,3

Kreatinin

Cisztatin C

kDa súlyú proteáz-inhibitor. Minden sejtmaggal rendelkező sejt termeli, keletkezett
mennyisége csak a testtömegtől függ, és kizárólag a glomerulusokon át választódik ki.
Mégsem nevezhető ideális anyagnak, mert a tubulusokban lebomlik, és aminosavak
formájában reabszorbeálódik, így nem ürül a vizelettel. Mégis alternatív módszerként
javasolható, mert szenzitívebb a kreatinin-clearance vizsgálatnál, különösen időseknél, ahol a
veseelégtelenség igen korai fázisában a többi marker normál szintje mellett a cisztatin C már
kórjelző.
Mérése elsősorban akkor javasolt, amikor a kreatinin-clearance vizsgálat nagy valószínűség
szerint pontatlan lenne, pl. májcirrózisban szenvedő vagy extrém obes betegnél, akut
veseelégtelenség korai szakaszában, szívelégtelenségben, terhességben, egyéb hiper- és
hipovolémiás állapotokban, de ez javasolt akkor is, ha a beteg alultáplált, vagy csökkent
izomállománnyal bír (pl. amputáció után, paraparézisben, stb.). A cisztatin C szérum
koncentrációja fordítottan arányos a GFR-rel, tehát minél magasabb a szérum cisztatin C
koncentráció, annál alacsonyabb a GFR, annál beszűkültebb a vesefunkció.

Mikor jó a
cisztatin C?

MPT

Egy másik kutatócsoport, Takahira és munkatársai egy fluoreszkáló tulajdonsága miatt jól
követhető molekulát a 366 Da tömegű triptofán c-glükozidot, a 2-(alfa-mannopyranosil)-Ltriptofánt (MPT)-t vizsgálták. Az MPT koncentrációja a szérumban idült veseelégtelenségben
fokozatosan növekszik, és a koncentráció emelkedése szorosan összefügg a vesefunkció
romlásával. A kutatók a vizsgálataik során igen jó korrelációt találtak az általuk kifejlesztett
eljárás, és a már korábban alkalmazott és elfogadott eljárások (pl. inulin clearance) között.
A vesefunkció monitorozásához nélkülözhetetlen a vizelet vizsgálata, mely szintén a
labordiagnosztikához tartozik. A vizelet mennyisége nem informatív. Előfordul
veseelégtelenségben megtartott vizeletmennyiség, de akár polyuria is. A glomeruláris
filtráció minőségi markerei az albumin, transzferrin, IgG és dimorf vvt-k mennyisége a
vizeletben. A tubuláris reabszorpció mennyiségi jelzője a vizelet térfogata és fajsúlya, míg
minőségi markerek a mikroproteinek (α1-mikroglobulin, retinolkötő fehérje (RBP), β2mikroglobulin), tubuláris sejtekből származó enzimek (pl. N-acetil β, D-glukózaminidáz (βNAG)), epitél sejtek. Az összfehérje-szint változás segítségünkre lehet a terápiánk
hatékonyságának megítélésében.

Vizsgálat során vizelet üledékben találhatunk vörösvértestet, leukocytákat, a vizeletben lehet
Vizelet-analízis fehérje (pl. β2-microalbumin)., Fertőzés gyanújakor mikrobiológiai tenyésztést végezhetünk
belőle. Krónikus veseelégtelenségben gyakran észlelünk anémiát, ami a vese csökkent
erythropoietin termelésének a következménye. Az emelkedett parathyreoid hormon-szint
miatt veseelégtelenségben általában a szérum kalcium szint alacsony, és a csontrendszer
védelme érdekében rendszeres D3 vitamin pótlásra is szükség van.
Ajánlott irodalom
Irwin-Rippe: Intensive Care Medicine
Woo:Clinical Nephrology 3rd Edition
http://www.bmj.com/content/333/7571/733.full
http://ams.kku.ac.th/suchat/UTI/renal%2520function%2520testing.pdf
http://www.nature.com/ki/journal/v61/n80s/full/4493018a.html
Online GFR kalkulátor:
www.kidney.org/professionals/kdoqi/gfr_calculator.cfm
www.davita.com/gfr-calculator/
nephron.com/cgi-bin/CGSI.cgi
http://www.patient.co.uk/doctor/Estimated-Glomerular-Filtration-Rate-(GFR)-Calculator.htm

I./5.7. A gasztrointesztinális rendszer (bélfunkció / perfúzió) monitorozása
Elégtelen bélperfúzió kialakulhat rapidan (akut forma), vagy fokozatosan, hosszú idő alatt,
ami krónikus formához vezet. Krónikus esetben figyelemfelkeltő tünet az étkezésekkel
összefüggő görcsös hasi fájdalom (posztprandiális fájdalom), étel visszautasítása, fogyás,
Perfúziós zavar mely kezelés nélkül cachexia vagy bélelhalás miatti halálhoz vezet. Akut formában inkább
az intenzív hasi fájdalom, hiperperisztaltika, majd néma has dominál.
formái

Labor

Mezenteriális iszkémia, az intesztinális véráramlás csökkenése több okból is kialakulhat (pl.
artériás vagy vénás érelzáródás, vazospazmus, hipoperfúzió, stb.), azonban bármi is legyen a
kiváltó tényező, az eredmény hatásos kezelés nélkül ugyanaz; a bélrendszer károsodása
hamar irreverzibilissé válik, rövid időn belül bélelhalás, következményes szepszis alakulhat
ki, mely igen magas mortalitású kórkép. Ezért nagyon fontos a gasztrointesztinális rendszer
megfelelő perfúziója, vagy az elégtelen vérellátás mielőbbi felismerése és effektív terápiája.

Okai,
következményei A gyors felismerés életet menthet, de sajnos a korai klinikai tünetek nem specifikusak, a
definitív diagnózishoz pedig csak invazív diagnosztikával juthatunk. Akut béliszkémia
kapcsán hasi fájdalom mellett megfigyelhetjük a szérum laktát szint szignifikáns
emelkedését, ezzel párhuzamosan metabolikus acidózis kialakulását, gyorsan emelkedő
leukocitózist, intracelluláris enzimek megjelenését (nem specifikus), málnazselé-szerű
székletürítést, majd néma hasat. Trombembóliás kórképnél ellenőrizhetjük a szérum Ddimer szintjét, melynek emelkedése szintén nem specifikus, de segíthet a differenciálDiagnózis
diagnosztikában. nagyobb valószínűséggel kell béliszkémiára gondolnunk hasi
nyomásfokozódás kialakulásakor, de gyakori a bélrendszer hipoperfúziója hosszan tartó
nagy dózisú vazopresszor terápia mellett is (pl. noradrenalin). Trombembóliára hajlamosító
tényező a nemrég lezajlott miokardiális infarktus, arritmiák, ritmusváltások, ismert
obliteratív érbetegség, stb.

Hajlamosító
tényezők

Mennyi időnk
van?

Képalkotók:
Rth
UH
CT
Angio

A gastrointesztinális rendszer a vérellátás akut, kb. 75%-os csökkenését képes kollaterális
keringés útján kompenzálni, de hatékony kezelés nélkül kb. 12 óra elteltével így is
irreverzibilis szövetkárosodás kezdhet kialakulni. A gasztrointesztinális rendszer iszkémia
tűrő képessége testhőmérsékleten kb. 40 perc, ezért az akut artériás elzáródás hamar
szövetelhaláshoz vezet. Ha felmerül a mezenteriális trombózis lehetősége, (egyéb hasi
kórképeket kizártunk), képalkotó vizsgálatokkal próbálhatjuk azt igazolni.
Natív hasi röntgen felvételen nívóképződés figyelhető meg, hasi UH vizsgálat során esetleg
ödémás bélfal, előrehaladottabb állapotban némi szabad hasi folyadék ábrázolódhat, duplex
UH-val optimális esetben a mezenteriális erek áramlása vizsgálható.
CT vizsgálattal esetleg a belek állapotáról (intramuralis gázbuborékok), CTA-val a nagyobb
erek (pl. mezenteriális vénás trombózis esetében) átjárhatóságáról kaphatunk információt.
Amennyiben a beteg állapota megengedi, és a radiológiai háttér is rendelkezésre áll, úgy
angiográfia végzendő, DSA-val, vagy a még specifikusabb szelektív mezenteriális
angiográfiával (SMA), egyértelműen megállapítható vagy kizárható a gasztrointesztinális
rendszer területén kialakult elzáródás vagy szűkület. Terápiás beavatkozás elvégezhető
katéteres úton. Ha nincs egyértelmű diagnózis, de a beteg általánosa állapota,
laborparaméterei felvetik a béliszkémia lehetőségét sebészi konzílium, esetleg exploratív
laparotomia végzendő.
Javasolt irodalom:

I./5.8. A májfunkció monitorozása

Bevezető

A májfunkció monitorozására sok esetben szükségünk lehet mind az intenzív mind a sürgősségi
osztályon. A vizsgálat során a vérben olyan jellemzőket néznek, amik utalnak a máj
működésére, esetleges májkárosodásra. A paramétereket érdemes mindig együtt, egymás
tükrében, a koncentráció változás dinamikáját is nyomon követve vizsgálni. A májfunkciós
vizsgálat során ellenőrizzük:

Az alanin-transzamináz/glutamát-piruvát-aminotranszferáz (ALT, ALAT vagy GPT, SGPT)
egy főleg a májban található enzim, bár többféle szövetben is megtalálható (pl. vázizom,
szívizom). Ha a májsejtek pusztulnak, a vérszérumban megemelkedik ez enzim aktivitása, így
ALAT, GPT
segítséget nyújthat a májszövet károsodásával járó kórképekben, legyen az gyógyszerek vagy
alkohol toxikus mellékhatása, vírusinfekció, vagy nem fertőzéses eredetű hepatitisz, de egyéb
esetekben is megemelkedhet a szintje, pl. diabéteszben, kongesztív szívbetegségben, epeúti
elzáródásban, stb.).
Normál tartománya átlagosan 5-40 IU/L, a vizsgálatot végző labortól függően.
Az
aszpartát-transzamináz/aszpartát-aminotranszferáz/glutamát-oxálacetát
transzamináz
(AST, ASAT vagy GOT, SGOT) szintén főleg a májban és a szívben előforduló enzim, de jelen
van a vázizmokban, vesékben és az agyban is. Normál körülmények között a vérben alacsony
koncentrációban mérhető (normál tartománya labortól függően <40 IU/L), azonban a
ASAT, GOT
szervekben bekövetkező károsodások hatására, a működési zavart követően a GOT értéke 6-10
órán belül megemelkedik és körülbelül
4 napig mérhető emelkedett koncentrációban.
Magasabb GOT értéket kaphatunk a máj vírusos megbetegedéseiben (pl. hepatitisz,
mononukleózis
infekcióza),
májcirrózisban,
toxikus
gyógyszer
mellékhatások
következményeként, epeút elzáródásban, májat érintő primer vagy szekunder malignus
elváltozásokban, nagy kiterjedésű vázizom sérülésben vagy fokozott izommunka után, de a
GOT-t alkalmazzuk az akut miokardiális infarktus diagnosztikájában is.

GGT

A gamma-glutamil-transzpeptidáz/gamma-glutamil-transzferáz (GGT) is egy, leginkább a
májsejtek membránjában található enzim, mely az aminosavak sejtmembránon való
transzportjában és a leukotriének metabolizmusában játszik fontos szerepet. A GGT
megtalálható még a vesékben, hasnyálmirigyben, lépben, szívben, agyban, epehólyagban és az
ondóhólyagban is. Krónikus alkoholfogyasztás szignifikánsan emelni szokta a GGT szintet,
serkentve a mikroszomális termelődést, és a hepatocitákból történő felszabadulást, de számos
gyógyszer mellékhatásaként is találkozhatunk magas GGT koncentrációval (pl. aspirin, NSAIDk, barbiturátok, phenytoin) alkalmazásakor, de előfordul pangásos szívelégtelenségben is.
Normál értéke labortól függő, általában <50 U/L.
Az alkalikus-foszfatáz (ALP) leginkább az epevezeték melletti májsejtekben és a csontokban,
kisebb részben a vesékben, placentában előforduló hidroláz enzim. Emelkedett szintjét
észlelhetjük epeúti elzáródás esetén, illetve túlzott osteoblaszt aktivitással járó kórképekben (Pl.
Paget-kór), normál esetben gyermekeknél és terhességben fordulhat elő magasabb szérumkoncentráció.
Normál értéke 38-126 IU/L.

ALP

Bilirubin

A szérum bilirubin szintje több esetben is emelkedett lehet, ezt az állapotot nevezzük
sárgaságnak. Okozhatja a túlzott vörösvértest szétesésből származó szabad hemoglobin
túlkínálat, ilyenkor az indirekt bilirubin szintje magasabb az összbilirubinon belül, amit a máj
enzimrendszere alakít vízoldékony molekulává, ezt nevezzük direkt bilirubinnak. Ha a direkt
bilirubin szintje az összbilirubin mennyiségének több, mint felét adja, akkor felmerül a máj
enzimrendszerének zavara (pl. hepatitiszben, cirrózisban, toxikus kórképekben, stb.), vagy a
kiválasztás akadályozottsága (pl. epekő, epeúti elzáródás, hasnyálmirigy betegségek, stb.).

Panaszmentes betegeknél észlelt magasabb bilirubin szint felveti Gilbert sy. lehetőségét, mely
kezelést nem igénylő állapot. Az összbilirubin (Se Bi, Össz. Bi) normálértéke 5-17 mmol/L, a
direkt bilirubiné (Di Bi) 1,7-5,0 mmol/L, az indirekt bilirubiné 3,4-12 mmol/L .

LDH

A laktát-dehidrogenáz (LDH) egy, a glükóz-anyagcserében részt vevő enzim, ami minden
sejtben megtalálható. Szérum-szintje a nagy glükóz-anyagcserét végző szövetek károsodásakor
emelkedik szignifikánsan (pl. máj, szívizom, vázizomzat, tumorszövetek, idegszövet,
vörösvértestek, stb.). 5 izoformáját ismerjük, míg az LDH5 a májszövet pusztulását jelzi, addig
az LDH1 a szívizom károsodásakor kerül nagy mennyiségben a vérkeringésbe. A szívizom
elhalást követő 72 óra múlva emelkedik meg. Normál értéke 230-460 IU/L.
A máj feladata a méregtelenítés mellett sok fontos fehérje (albumin, véralvadási faktorok,
transzportfehérjék, akut fázis fehérjék, stb.) előállítása is, így amikor a májfunkció zavart
szenved, ezeknek a fehérjéknek a mennyisége is csökkeni fog a szérumban, lehetőséget adva a
máj szintetikus funkciójának indirekt monitorozására.

Szintetikus
funkció

Az alacsony albuminszint általában elhúzódó, súlyos májbetegségben jellemző, de albuminszint
csökkenésének oka lehet a vízterekben való kóros eloszlás (pl. ascitesben), vagy az albuminglobulin hányados csökkenése akut gyulladásos megbetegedésekben (fokozott IgG és IgM
termelés miatt), ezért önálló értékként nem alkalmas diagnózis vagy prognózis felállítására.
Normál értéke 35-50 g/L.

Albumin

A máj által termelt plazmaspecifikus enzimek közül diagnosztikai szempontból érdemes
megemlíteni a pszeudokolin-észterázt (pCHE), melynek a szérumban mért aktivitása jól korrelál
a működő májsejtállomány mennyiségével, míg az alfa-fötoprotein (AFP) felnőttben csak
patológiás esetben mutatható ki, tekintve, hogy normál esetben az embrionális májszövet
termeli, csak a nem differenciált májsejtek állítják elő. Felnőttben a megnövekedett AFP-szint
májat érintő primer neoplasztikus folyamat lehetőségét veti fel!

pCHE
AFP

A véralvadási faktorok közül a májban termelődik a fibrinogén, a protrombin, az V, VII, IX, X,
XI, XII, XIII faktorok, valamint a plazminogén. Ha ezek szintézise lecsökken, a homeosztázis
zavart szenved, koagulopátia alakul ki. A megnyúlt vérzési idő, megnövekedett spontán INR,
magas protrombin-idő (APTI) májbetegségben a véralvadási faktorok elégtelen termelésére utal.
Az INR normál értéke felnőttekben általában 0,9-1,1, az APTI normál tartománya 30-40
másodperc között van. A máj felelős a plazmafehérjék lebontásáért is, ezért súlyos
májkárosodásban többek között csökken a plazminogén-aktivátor lebontása, ami az enzim
Koagulopátia felszaporodásához, fokozott fibrinolízishez vezet, ami tovább súlyosbítja a vérzékenységet.
Heveny májelégtelenségben a máj cukorfelvételének károsodása miatt legtöbbször
hipoglikémiát, krónikus funkciózavarban inkább hiperglikémiát észlelünk. Ha felmerül a
májkárosodás, és a betegnél inkább alacsony vércukor-szinteket mérünk, az megerősítheti a
májelégtelenség diagnózisát. Az éhomi vércukor szint normál tartománya
4,0-6,0
mmol/L.

Vércukor

A felsorolt enzimek szérum koncentrációjának emelkedését, fehérjék mennyiségének
csökkenését nem vezethetjük vissza kizárólag a máj funkciózavarára, a kapott laborértékeket itt
is mindig egymáshoz viszonyítva, dinamikájában, a klinikum és a beteg állapotának változása
függvényében kell vizsgálnunk és levonnunk a következtetéseinket.
Javasolt irodalom

Összefoglaló
Juhász Péter-Dux László: Klinikai laboratóriumi diagnosztika
Barbara E. Gould: Pathophysiology for the Health Professions 4th edition
Hauser: Mayo Clinic Gastroenterology and Hepatology 4th Edition
http://labtestsonline.org/understanding/analytes/liver-panel/

http://www.britishlivertrust.org.uk/home/the-liver/liver-disease-tests-explained/liver-functiontests.aspx
http://www.mayoclinic.com/health/liver-function-tests/MY00093

I./5.9. Az intraabdominalis nyomás monitorozása

Mikor?

Az intenzív osztályon gyakran találkozhatunk olyan kórképekkel (szepszis, akut pancreatitis, hasi
aorta aneurysma, stb.), amelyekben felmerül a hasi nyomás fokozódása, ami akár hasi
kompartment szindróma kialakulásához, életet veszélyeztető állapothoz, sokszervi elégtelenséghez
is vezethet. Ha felmerül a kórkép, nélkülözhetetlen a hasűri nyomás azonnal elkezdett, pontos,
megbízható, objektív, ismételhető mérése, és így az esetleges súlyos szövődmények
kifejlődésének elkerülése. Ha a betegnél kettő vagy több rizikófaktor van jelen ami hasi
nyomásfokozódásra hajlamosít, egy alap (napi egyszeri) nyomásmérés végzendő (1B evidencia).
A hasi nyomás (intraabdominal pressure = IAP) felosztása a Nemzetközi Hasi Kompartment
Szindróma Társaság (WSACS) által közzétett definíció szerint:

Definíció

normál tartomány: IAP < 10-12Hgmm
emelkedett hasűri nyomás (intraabdominal hypertension = IAH)
IAH = IAP > 12Hgmm
hasi kompartment szindróma (abdominal compartment syndrome = ACS)
ACS = IAP > 20Hgmm + 1 új szervi diszfunkció megjelenése
hasi perfúziós nyomás (abdominal perfusion pressure = APP)
APP = MAP – IAP (hasonlóan az agyi perfúziós nyomáshoz)

Mérési
módszerek

Gyári
eszközök

Házi
készítésű

Az emelkedett hasűri nyomás rutinszerű fizikális vizsgálattal sajnos nem megítélhető, ezért a
nyomásértékek pontos követésére eszközös mérőmódszerre van szükségünk.
A legpontosabb mérés közvetlenül a hasüregbe vezetett drainhez kapcsolt transzducerrel érhető el,
ám invazivitása miatt ezt a módszert viszonylag ritkán alkalmazzuk. Szóba jöhet akkor, ha a
betegnél hasi sebészi beavatkozás válik szükségessé, mert ilyenkor a mérő behelyezése a
hasüregbe nem jelent többlet megterhelést a szervezetnek.
Kevésbé invazív módszerek között szerepel a gyomorba, húgyhólyagba illetve a rectumba vezetett
katéteren keresztül végzett monitorozás. Obeid és munkatársai vizsgálatai igazolták, hogy amíg az
intragastrialis módszer nem bizonyult kellően érzékenynek (pontatlan méréshez vezet a pangó
gyomortartalom nem kellő kiürítése, a gyomorfal feszülése, a szonda elmozdulása nyelőcső vagy
nyombél felé, stb.), addig a húgyhólyagban pozícionált katéter által mért értékek döntően
korreláltak az intraabdominális nyomás változásaival, és ez a módszer tűnik a leginkább
tolerálhatónak a betegek részéről is.
Elérhetők olyan kész szettek, melyekkel monitorhoz kapcsolva könnyedén tudjuk követni a
nyomásviszonyokat. Előnyük a gyors és pontos mérés (a szereléket csak egyszer kell összerakni,
méréshez nem szükséges szétszedni vagy megszúrni), kevés folyadék befecskendezést igényelnek
(20 ml fiziológiás sóoldat), ezáltal kisebb a felszálló húgyúti fertőzés előfordulása. Hátrányuk,
hogy kissé drágák, és nem biztos, hogy a monitor parkunkkal kompatibilisek. Ha ez az eset áll
fenn, vagy éppen nincs kéznél ilyen szerelék, akkor házi készítésű mérőrendszert is
összeállíthatunk, bár időben ez kicsit hosszadalmasabb, alkalmazásánál pedig nélkülözhetetlen a
sterilitási szabályok betartása a iatrogén fertőzés elkerülésére.
Készítenünk kell egy centrális vénás nyomásmérő szetthez hasonló magasnyomású rendszert,
amivel szükség szerint 2-3 óránként a steril vezeték megbontása nélkül (3 állású csap
beiktatásával) követhetjük nyomon a hasi nyomás változását. Előnye, hogy zárt rendszer lévén a
fertőzés kockázatát csökkenti, relatíve olcsóbb, mint a kész szettek, hátránya, hogy összeállítása
több időt vesz igénybe, nagy odafigyelést igényel. Fontos, hogy mérés előtt kalibráljunk
(nullázás), valamint hogy a mérést minden alkalommal ugyanúgy végezzük (pl. hólyag kiürítése
mérés előtt, konstans mennyiségű fiziológiás sóoldat befecskendezése, csapok állása, stb.), mert a

rendszerek pontatlan mérési eredmény félrevezető lehet.
Másik megoldás, ha normál Foley katéterhez csatlakoztatunk transzducert egy 18G-s tűvel,
hátránya, hogy sóoldat befecskendezéséhez meg kell nyitnunk a rendszert, a tű használata pedig
nem kívánt sérülésekhez vezethet.
Lehetőségünk van monitor nélkül, félig zárt hidrosztatikus rendszert is alkalmazni (pl. Holtech
FoleyManometer). Előnye, hogy egyszerű, olcsó, könnyen kezelhető. Hátránya, hogy a rendszer
nem teljesen zárt, az eredmény függhet a mérést végző technikájától). Minden esetben
ellenőriznünk kell a beosztást, mert típustól függően előfordulhat, hogy az előbb említett
transzduceres módszerrel szemben az eredményt H2Ocm-ben kapjuk meg, nem Hgmm-ben!!!
A hasi nyomás mérését mindig hanyatt fekvő, mozdulatlan betegen végezzük kilégzés-végi
állapotban, frissen nullázott transzducerrel (ahol a null-pont a középső hónaljvonal, vagy a
Manométer symphysis pubis). Fontos, hogy a hasizmok ne végezzenek aktív összehúzódást, mert ezzel
erőteljesen befolyásolhatják a mérési eredményeket. (Intenzív osztályon fekvő lélegeztetett
betegnél szükség esetén izomrelaxáns használata is szóba jön.) Meg kell győződnünk az állandó
katéter akadálymentes átjárhatóságáról, a húgyhólyag ürességéről, majd a mérés idejére le kell
1 Hgmm = zárnunk a katétert. Rendszertől függően tűvel, 3 ágú csap segítségével vagy egyéb módon steril,
testhőmérsékletű fiziológiás sóoldatot juttatunk a húgyhólyagba (max. 25 ml, gyerekeknél 1
~1,36
ml/kg), hogy elkerüljük a musculus detrusor vesicae urinariae feszülését). Szobahőmérsékletű
H2Ocm
sóoldat befecskendezése szintén reflexes izomösszehúzódást válthat ki, ami következményes
emelkedett (false) nyomás-értékekhez vezet! Az eredményt 30-60 másodperccel a fiziológiás
Technikai sóoldat befecskendezését követően tudjuk leolvasni. Mérés után ne feledkezzünk meg a katéter
felengedéséről! Pontos folyadékegyenleg vezetése érdekében a beöblítő folyadékot mindig
részletek
regisztrálnunk kell, ennek mennyisége levonandó a termelődött vizelet mennyiségéből.
A kapott eredményeket érdemes egy táblázatba, vagy egy diagrammon megjeleníteni, mert a hasi
nyomás változását dinamikájában érdemes elemezni. Egy mért érték alapján könnyen hibás
következtetést vonhatunk le, míg a 2-3 óránként végzett mérés segít a terápiánk hatékonyságának
megítélésében, megkönnyítheti a további kezelés megtervezését.
Javasolt irodalom, internetes hivatkozások
http://www.surgicalcriticalcare.net/Guidelines/intraabdominal_pressure_monitoring.pdf
http://www.wsacs.org
http://www.holtech-medical.com/user_video.shtml
http://www.wolfetory.com/AbViser/AbviserIntra-AbdominalPressureMonitoringSystem.aspx
„Egy mérés
nem
mérés.”

I./5.10. A testhőmérséklet/hőszabályozás monitorozása

Javasolt: Testhőmérséklet
normál tartományainak és
életkor, valamint cirkadián
ritmus szerinti változásának
átnézése

Köpenyhőmérséklet

Maghőmérséklet

Az idevonatkozó anatómiai
áttekintése

Az emberi testhőmérséklet napi ciklus szerint is változik, ugyanakkor
bizonyos fizikai, környezeti és élettani tényezők befolyásolják mind pozitív,
mind negatív irányba. Mivel az optimális testhőmérséklet nélkülözhetetlen az
emberi test hatékony működéséhez, valamint a normálistól való szélsőséges
eltérés már funkciózavarhoz, szövet és/vagy szervkárosodáshoz vezethet,
rendkívül fontos annak objektív, pontos mérése, szükség szerinti
optimalizálása.
Megkülönböztetünk felületi és maghőmérsékletet.
Felületi hőmérsékletet mérhetünk bőrfelszínen, axillárisan és orálisan. A
korábban elterjedt higany tartalmú lázmérőket a toxikus mellékhatásaik miatt
kivonták a forgalomból. A bőrfelszín hőmérsékletét tájékozódó jelleggel
mérhetjük homlokra tapasztható hőérzékeny fóliával, ez az eszköz azonban
pontos mérésre nem alkalmas. Infravörös lázmérővel közvetlen érintkezés
nélkül, 5-15 cm-ről (általában homlokon) kapunk 0,1-0,2°C pontos adatot.
Előnye a könnyű használhatóság, gyorsaság (2mp-en belül mér), nincs
közvetlen kontaktus a beteggel. Hátránya, hogy nem megfelelő célzás esetén
pontatlan, a készülék drága.
Egészségügyi intézményekben igen elterjedt a digitális lázmérők használata.
Axilláris alkalmazásnál a beteg hóna alá szorítjuk a lázmérőt. Előnye a gyors,
egyszerű méréstechnika, hátránya a jó kooperáció feltétele, gyakori tisztítás
szükségessége, szájlégzés esetén kivitelezhetetlen.
Oralis lázméréskor fontos a csírátlanítás mérés előtt és után, valamint a jó
együttműködés (ne harapjon rá, ne mozdítsa el a beteg). Általában 4 évnél
idősebb gyermeknél és felnőttnél alkalmazhatjuk. 15 perccel mérés előtt már
tilos az evés, ivás, dohányzás, mert befolyásolhatja a mérési eredményt. A
lázmérőt a nyelv alá kell helyezni, majd az ajkakat zárni. Eredmény a lázmérő
típusától függően kb. 1 perc múlva várható.
Maghőmérsékletet monitorozhatunk a húgyhólyagban, a nyelőcsőben,
rektálisan, a membrana tympanicán és intravazálisan, az a. pulmonalisban.
Húgyhólyagban
elhelyezett
termisztoros
katéterrel
folyamatosan
monitorizálni tudjuk a testhőt, mely a
maghőmérséklet változásait
érzékenyebben követi, mintha rektálisan, vagy bőrfelszínen mérnénk, bár
lassabban reagál, mintha az érzékelőnket a nyelőcsőben, vagy a garatban
helyeznénk el. A testhőmérséklet mérésének ezen módszere általánosan
elfogadott, elterjedt, biztonságos és pontos technika, amit főleg intenzív
osztályokon alkalmazunk, de intraoperatív monitorozásra is használható.
Előnye, hogy a beteg számára könnyen tolerálható, pontos, folyamatos.
Hátránya, hogy speciális katétert és monitort igényel, ami ITO-n kívül
nehezen elérhető, drága, az állandó katéter miatt pedig nagyobb a felszálló
húgyúti fertőzés rizikója. Nyelőcsőben/garatban elhelyezett érzékelőt
leggyakrabban műtétek alatt használunk, mert éber betegek nehezen tolerálják,
intraoperatív maghő mérésre azonban széles körben elterjedt módszer.
Rektális hőmérést végezhetünk alkalmanként (digitális lázmérővel) és
folyamatosan (termosztáttal). Általánosan elterjedt módszer gyerekosztályon,
de felnőtt intenzíven is találkozhatunk vele. Hátránya, hogy könnyen
kimozdulhat, éber betegnél diszkomfortot okoz, alapos fertőtlenítést igényel,
fennáll a bélperforáció lehetősége.
A membrana tympanicán mért hő maghőnek felel meg, mivel a dobhártya a
hipotalamusz, az agy hőmérséklet-szabályozó központja közelében

helyezkedik el, és a két szervnek közös a vérellátása. A fül védett testüreg, így
a mért adatot nem befolyásolja az evés, ivás, dohányzás, vagy a szájon át való
légzés. Gyors, egyszer használatos védőkupakkal használva higiénikus, de
pontatlanná válhat helytelen pozicionálással, valamint fülsérülés, fertőzés
lehetőségét hordozza.
A testhő változását speciális beteganyagon intravazálisan, az a. pulmonalisba
vezetett ún. Swan-Ganz katéterrel is nyomon követhetjük, ám önmagában a
katéter csupán hőmérséklet mérés kedvéért nem kerül bevezetésre, mert
alkalmazása invazív, súlyos szövődményekkel járhat, és használati ideje
korlátozott (pár nap). Az eljárás drága, speciális monitort igényel,
bevezetésnél nagyfokú sterilitás biztosítása nélkülözhetetlen, azonban amíg a
betegnél ilyen típusú invazív hemodinamikai monitorozásra van szükség,
addig jól használható a maghőmérséklet változásának követésére is.
A mérési módszer kiválasztásánál mindig vegyük figyelembe a beteg
állapotát, a mérés gyakoriságának szükségességét, a helyi lehetőségeket, és
ezekre együttesen tekintettel hozzuk meg döntésünket.

Javasolt irodalom, internetes hivatkozások
Cisneros-Goins:Body Temperature Regulation
http://hypertextbook.com/facts/LenaWong.shtml
http://www.squidoo.com/how-to-measure-a-patients-body-temperature
http://www.medicalhealthtests.com/body-temperature.html

I./5.11. A gyulladásos paraméterek monitorozása
A SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome) az emberi szervezet szisztémás
gyulladásos válaszreakciója fertőzéses vagy fertőzés nélküli kórokokra (pl. trauma, égés,
pancreatitis, stb.), mely során számos mediátor, marker, akut fázis fehérje szabadul fel. Ezek
Mi az a SIRS? mennyiségi változásait labordiagnosztikai módszerekkel próbáljuk követni. A gyulladásos
válaszreakció következményeként kialakuló klinikai tüneteket (pl. maghőmérséklet
emelkedése, tahikardia, tahipnoé, fehérvérsejt szám emelkedése 12 fölé vagy csökkenése 4 alá,
trombocita szám csökkenése, megváltozott mentális állapot, jelentős ödémaképződés, pozitív
folyadékegyenleg, hiperglikémia, stb.) mindig együtt kell értékelnünk a laborparaméterekkel,
így felállítva a helyes diagnózist és terápiát.
Kérdés

A natív vér vizsgálata, a vérsüllyedés általában emelkedett szisztémás gyulladásos
állapotokban, de nem specifikusan kórjelző, mert pl. tumoros vagy hematológia betegségekben
Kérdés
szintén magas értéket figyelhetünk meg.
A vérmintából számos markert is ki tudunk mutatni, amik igen fontos szerepet játszanak a
Mit
gyulladásos válasz akut fázisában, tehát ilyen esetekben a szérum szintjük értelem szerűen
vizsgálhatunk? megnő. Ilyenek pl. az interleukinek (1,6,8,10), a tumor nekrózis faktor alfa (TNF-α), és ezek
receptorai. A mindennapokban azonban mégsem terjedt el ezek vizsgálata, mert kevésbé
specifikusak, mennyiségük a vérben emelkedik ugyan szepszisben, de égés, trauma,
szívelégtelenség esetén is, ezért ezeknél az állapotoknál a differenciáldiagnózist ezen
eredmények nem segítik. Például az IL-6 ≥2,0 ng/ml szintjénél feltételezhető bakterémia, a
vizsgálat szenzitivitása 42,1%, míg specificitása 96,7%.
IL-6, TNF- α

Negatív akut
fázis reagensek

CRP

Megkülönböztetünk úgynevezett „negatív akut fázis reagenseket” is, melyek szérum
koncentrációja SIRS-ben csökken. Ilyen pl. az albumin, a prealbumin, a kolin-észteráz (ChE)
és a transzferrin. Ennek oka, hogy ilyenkor nagyobb térfogatban oszlanak el, ugyanakkor
termelődésük is csökken, így összességében szérum-vizsgálat során mennyiségi csökkenést
észlelünk.
Az egyik leggyakrabban használt, akut gyulladásos állapotok kimutatására specifikus fehérje a
C-reaktív protein (CRP). 1930-ban fedezték fel olyan betegek vérében, akik akut
Pneumococcus pneumóniában szenvedtek. Onnan kapta a nevét, hogy a fehérje reakcióba
lépett a Pneumococcusok sejtfalában található C-poliszahariddal. Vizsgálatok során kimutatták,
hogy a CRP C-poliszaharid roncsoló képessége lábadozó betegekben csökkent, egészséges
egyedekben pedig ki sem tudták mutatni a vizsgált fehérjét. A CRP-t ma az öröklött
immunrendszer részeként tartjuk nyilván. A májban szintetizálódik interleukin-1b (IL-1b), IL-6
és TNF-α hatására. A baktériumok, gombák, paraziták sejtfalát alkotó foszfokolinokhoz,
poliszaharidokhoz és peptidopoliszaharidokhoz kötődik, így aktiválva a klasszikus komplement
rendszert C1q-n keresztül, ami direkt kötődik az IgG Fc szárához, stimulálva az IL1 és TNF
felszabadulást a makrofágokban, így segíti elő a „betolakodók” fagocitózisát. A CRP aktiválja
a neutrofil sejteket is, de kimutatták trombocita aggregáció gátló hatását, valamint vizsgálták a
mikroorganizmusokkal már fertőzött sejtek eliminációjában való közreműködését.
A CRP koncentrációja egészséges felnőttben <10 mg/L. A gyulladás fellángolásával, vagy a
szövetkárosodás kialakulásával egy időben a CRP szérum szintje 4-6 órán belül emelkedni
kezd, mennyisége akár 8 óránként megduplázódhat. A csúcskoncentrációját (350-400 mg/L
vagy még több), kb. 36-50 óra alatt éri el, így a gyulladásos folyamatok jó markereként
használható. Tekintettel a rövid félélet idejére (4-7 óra), a szövetkárosodás megszűntével
mennyisége szintén gyorsan csökken (3-7 nap alatt szintje normalizálódik), ezért a terápiánk
hatásosságának megítélésében is segítségünkre lehet a klinikai javulás mellett. A bakteriális
fertőzésekben általában szignifikánsan nagyobb CRP emelkedést észlelünk, mint virális vagy
egyéb parazitás infekciókban.

A mai laboratóriumi technikák elég kifinomulttá váltak ahhoz, hogy képesek vagyunk ún. high
sensitive CRP mérésre, ami segítséget nyújthat krónikus állapotokban minimálisan
megnövekedett CRP-szint diagnosztizálásában (pl. koszorúsér megbetegedésekben). A CRP
koncentrációja jelzetten emelkedhet az életkorral, és terhességben is. Nem szabad tehát
elfeledkeznünk arról, hogy a CRP szintje nem csupán gyulladásos kórképekben, hanem
szövetkárosodással járó esetekben is emelkedik, pl. akut miokardiális infarktusban, reumás
vagy malignus megbetegedésekben, műtétek után!
Másik, jelenleg a szepszis szempontjából talán a legszenzitívebb és legkoraibb marker a
prokalcitonin (PCT), ami a kutatások szerint szintén az akut fázis fehérjék családjához tartozik.
A vizsgálatok alapján a PCT a CRP-nél specifikusabb és érzékenyebb a szisztémás bakteriális
fertőzésekben, ezért differenciáldiagnosztikai szempontból kimagasló jelentőségű.

PCT

A PCT egy 116 aminosavból álló 13kD súlyú polipeptid, mely szerkezetileg egy N-terminális
régiót, calcitonint és catacalcint tartalmaz, egy pro-hormon, aminek azonban nincs hormonális
hatása. Normál körülmények között csak a pajzsmirigy C-sejtjei termelik, bakteriális fertőzés
hatására azonban a CALC-1 gén expressziója megnő, és a prokalcitonin minden parenchimás
szervből felszabadul, ezzel szignifikánsan emelve a szérumkoncentrációt (akár 3 órán belül). A
PCT mennyisége egészséges egyedekben <0,10ng/ml, 2 és 10 között szepszisről beszélünk, 10
feletti értéknél a szeptikus sokk diagnózisa felállítható! A prokalcitonin molekula nagyon
stabil, felezési ideje in vivo kb. 24 óra, így a fertőzés szanálását követően koncentrációja
szintén gyorsan csökken. A PCT termelődésének talán legfontosabb triggere a bakteriális
endotoxinok szisztémás hatása. Vírusok okozta vagy lokalizált fertőzésekben alacsonyabb PCT
szintet találunk, míg autoimmun és malignus megbetegedések nem befolyásolják a
prokalcitonin szérum koncentrációját. Immunszuprimált betegeknél a szisztémás gyulladásos
reakció szintén emelkedett PCT szinthez vezet. A vizsgálatok szerint a prokalcitonin nem
kizárólag jó inflammációs marker, hanem a gyulladás hevességének kitűnő jelzője, így a
koncentráció változás dinamikája segít a prognózis felállításában.
A gyulladásos markerek monitorozása még ma is sok kutatás alapkérdése, gyakran változik a
koncepció, de törekszünk arra, hogy a súlyos fertőzéses állapotokat minél előbb felismerjük.
Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a laborleleteket mindig az anamnézis, jelen panasz
és a klinikum tükrében kell értékelnünk, így lehetünk a leghatékonyabbak, kezdhetjük el
időben az adekvát kezelést, csökkentve ezzel a mortalitást, a kezelés idejét.
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I/.5.12. A hemosztázis monitorozása
A hemosztázis rendszerét vizsgáló különböző eljárásokkal pontosan
jellemezhetjük egy beteg alvadási karakterisztikáját egy adott időpontban. A
tesztek egymással összekapcsolódva (egy időpontban, ill. az idő
függvényében) biztosítják azt a funkcionális képet, mely alapján a diagnózis
felállítható és a terápiás lépések tervezhetőek.

I./5.12.1. Sejtalapú hemosztázis modell
A egyes koagulációs tesztek A „sejtalapú hemosztázis modell” ismerete elengedhetelen a koagulációs
helyes alkalmazásához és
tesztek helyes interpretációjához.
értelmezéséhez elengedhetelen
a hemosztázis modell
A koaguláció három, egymást átfedő fázison keresztül megy végbe: 1)
ismerete.
iniciáció, mely egy szöveti faktor (TF) hordozó sejt (pl. fibroblast) felszínén
zajlik (FVII és TF kapcsolódása); 2) amplifikáció, melyben trombociták és
alvadási kofaktorok (FV, FVIII, FXI) aktiválódnak biztosítva a nagyarányú
trombin képződést; 3) a propagáció során a trombociták felszínén
hemosztatikus mennyiségű trombin képződik („thrombin burst”), ami a fibrin
polimerizációját fogja eredményezni.
A rutin koagulációs tesztek,
limitációik ellenére a napi
I./5.12.2. Rutin koagulációs tesztek
gyakorlat szerves részei az
intenzív terápiában és a
Aktivált Parciális Tromboplasztin Idő (aPTI): A plazma inkubációját végezzük
perioperatív ellátásban.
parciális tromboplasztinnal, kálciummal és kaolinnal 37°C-on, standardizált
pH-n. A vizsgálat végpontja a fibrinszál megjelenése. Az aPTI szenzitív a
FVIII, IX, XI, XII, V, II, I változásaira, heparinra, hipotermiára.
Protrombin idő (PI): A plazma inkubációját végezzük szöveti
tromboplasztinnal és kálciummal 37°C-on, standardizált pH-n. A fibrinszál
megjelenéséig eltelt időt mérjük. A vizsgálat szenzitív a FII, VII, X, V, I
változásaira. A PI standardizálása az INR (International Normalised Ratio)
meghatározásával történik. A protrombin idő/INR teszt rutin eljárás a kumarinszármazékok (pl. syncumar, warfarin) hatásának monitorozására.
Trombocitaszám meghatározás: A teszt automatizált méréssel történik. A
trombocitaszám nem reflektál a trombocitafunkció minőségére.
Fibrinogén koncentráció: A vizsgálat során a fibrinogén molekula
mennyiségét határozzák meg immunológiai, gravimetriai vagy hőprecipitációs módszerrel. A fibrinogén koncentráció meghatározás/követés
kiemelten fontos teszt vérzéses kórképeknél, ill. a perioperatív medicinában.
A rutin koagulációs tesztek limitációi: A rutin koagulációs teszetek
legfontosabb limitációja, hogy használatukkal a komplex vérzéses
kórképekben (pl. trauma-asszociált koagulopátia, masszív intraoperatív vérzés)
a meghatározó patomechanizmus nem differenciálható (pl. megnyúlt aPTI-t
mérünk ’intrinsic’ faktor hiánynál, alacsony fibrinogén koncentráció esetén,
hipotermia hatására vagy heparin hatás következtében), ami fals
differenciáldiagnózishoz vezethet. A rutin koagulációs tesztek nem szenzitívek
a fibrinogén funkcióra, hiperfibrinolízisre vagy a trombocitadiszfunkcióra,
időigényesek (átlagban
30-60 perc) és gyenge prediktorai a vérzéses
rizikónak és a mortalitásnak.

A TEG vizsgálat egyszerűen
kivitelezhető és gyors (kb. 30
min), információtartalma a
rutin koagulációs tesztekkel
értelmezhető
legoptimálisabban.

I./5.12.3. Viszkoelasztikus „point-of-care” vizsgálatok

A hemosztázis viszkoelasztikus vizsgálata során (trombelasztográfia /TEG/ és
rotációs trombelasztometria /ROTEM/) a nem antikoagulált teljes vér vagy az
antikoagulált/heparinizált teljes vér (heparinázzal történt kezelés mellett)
alvadás alatti viszkoelasztikus tulajdonságainak változását regisztráljuk. Ezek
a változások pontosan reflektálnak a trombusképződés minden fázisának
kinetikájára, az alvadék stabilitására és szilárdságára –mely a trombocita-fibrin
A TEG alkalmazása minimum interakció és a fibrinpolimerizáció funkciójának függvénye–, továbbá a
feltétel a nagy vérzéssel járó fibrinolízisre. A TEG/ROTEM vizsgálat eredményének interpretációja
műtétek és kórképek
grafikus megjelenítéssel és numerikus értékek regisztrálásával történik.
optimális ellátásában.
A TEG/ROTEM-el kapcsolatos bővebb információ az alábbi linken található:
http://www.practicalhaemostasis.com/Miscellaneous/Miscellaneous%20Tests/teg.html

Az ACT monitorozás
elsősorban az intaroperatív
antikoagulálás (heparin
terápia) monitorozására
optimalizált eljárás.

Alvadás-menedzsment algoritmus: A TEG/ROTEM alapú perioperatív
transzfúziós algoritmus bevezetése szignifikánsan csökkentette a transzfúziós
szükségletet (és némely vizsgálatokban a perioperatív vérvesztést is!) rutin és
magas rizikójú szívsebészeti betegeknél (felnőtt és gyermek) valamint
májtranszplantáció esetén. Az ajánlás viszkoelasztikus point-of-care
koagulációs monitorozásra: IIa, evidenciaszintje C.

I./5.12.4. Heparin monitorozása

A trombocitafunkció
monitorozása elsősorban
preoperatív
előkészítés/optimalizálás
során válhat szükségessé.

Nem frakcionált heparinnal (UFH, nátrium-heparin) végzett intraoperatív teljes
alvadásgátlás (pl. cardiopulmonalis bypass) kvantitatív monitorozására az
Aktivált Alvadási Időt (Activated Clotting Time /ACT/) használjuk. A
vizsgálatot teljes vérből kaolin vagy celite aktivátor hozzáadásával végezzük.
A vizsgálat végpontja az alvadék kialakulása, eredménye az alvadásig eltelt
idő másodpercben kifejezve. Az ACT hátránya, hogy nem eléggé szenzitív
alacsonyabb heparin dózisokra ezért folyamatos heparin-terápia (UFH)
beállítására és monitorzására nem alkalmas. Ezekben az esetekben aPTI/aPTI
ráta vizsgálat végzése javasolt.

I./5.12.5. Trombocitafunkció monitorozása

Anti-Xa assay, ill. ECT
vizsgálat jelenleg még nem
érhető el széles körben.

A trombocita-aggregáció gátlók széleskörű alkalmazása miatt a
trombocitafunkció monitorozása egyre nagyobb hangsúlyt kap nagy vérzési
rizikójú műtétek (szívsebészeti-, érsebészeti-, májsebészeti-, idegsebészeti
műtétek stb.) esetén. A korszerű trombocitafunkció analizáló készülékek közül
a ’Platelet Function Analyser’ (PFA-100) és az impedancia aggregometria
(Multiplate) használata a leggyakoribb. A vizsgálat során trombocita agonista
(pl. ADP) hozzáadásával aktivációt és trombocita-aggregációt hoznak létre. A
technika alkalmas gyógyszerhatás (pl. aspirin, clopidogrel stb.) kvantitatív
kimutatására vagy von Willebrand szindróma identifikálására, továbbá a
trombocitafunkció változásának detektálásra szívműtét után.
A trombocitafunkciós tesztek prediktív értéke a posztoperatív vérzés és
mortalitás tekintetében még nem kellően megalapozott az eddigi vizsgálatok
alapján.

I./5.12.6. Direkt FXa/thrombin inhibitorok monitorozása
Az újgenerációs orális antikoagulánsok – direkt FXa-inhibitorok (Apixaban,
Edoxaban, Rivaroxaban stb.); direkt thrombin-inhibitorok (Dabigatran,

Argatroban stb.) – klinikai használatba kerülésével szükségessé vált, hogy
speciális esetekben (pl. hepatikus diszfunkció, veseelégtelenség, extrém
obesitas, akut műtét) a gyógyszerhatás/antikoaguláció mértéke pontosan
meghatározható legyen.
Direkt FXa-inhibitor esetén kromogén anti-Xa assay-t; direkt thrombininhibitornál Ecarin Clotting Time (ECT) tesztet végzünk.
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I./5.13. Az anesztézia mélységének monitorozása

Az anesztézia mélységének
monitorozását nagyrészt
tudományos
célra használják.

Az anesztetikumok precíz titrálása alapvető célja a napi aneszteziológiai
gyakorlatnak, hogy megelőzzük a felszínes (intraoperatív ébredés/ébrenlét)
vagy épp ellenkezőleg a túl mély anesztéziát. Mind a két szélsőség komoly
klinikai következményekkel járhat: az előbbi posztoperatív kognitív
diszfunkciót, alvászavart, elhúzódó szorongásos állapotot indukálhat, míg
az utóbbi kofaktora a posztoperatív morbiditásnak és mortalitásnak.
A jelen klinikai gyakorlatban számos technika elfogadott az anesztézia
mélységének monitorozására, de közülük egyik sem ideális. Ebben a
fejezeteben a napi gyakorlati jelentőséggel bíró objektív monitorozási
technikákat tekintjük át.

I./5.13.1. Spontán felszíni elektromiogram (SEMG)
A m. frontalis fölé helyezett elektróda segítségével a frontalis
elektromiogramot rögzíthetjük. A gráf amplitúdója korrelál a
szedáció/anesztézia mélységével. Hátránya, hogy mélyebb anesztézia
esetén vagy nagyobb dózisú ópiát használatánál értékelése
szubjektivizálódik. Emiatt a technika nem terjedt el széles körben. Egyes
monitorok (Datex) EEG monitorozással kombinálják így a monitorozás
pontosabbá válik.

I./5.13.2. Alsó oesophagealis kontraktilitás /provokált/ (PLOC)
Rövid idejű ballon-infláció másodlagos perisztaltikus választ indít az
oesophagus alsó részében, melynek amplitúdója korrelál az anesztézia
mélységével. Hátránya a metódusnak, hogy a monitor katéter indukció
előtt nem vezethető be, a katéter helyzete jelentősen befolyásolja a mérés
pontosságát, ill. antikolinergek használata is módosíthatja a mérést. Ez a
monitorozási technika sem terjedt el.

I./5.13.3. Szívfrekvencia variabilitás (HRV)

Az általános anesztetikumok
hatással vannak az EEG
aktivitásra.

A respiratorikus szinusz arritmiát monitorozva a variabilitás csökken az
anesztézia mélységével és ellenkezőleg változik az éberség irányába.
Elvben a vegetatív idegrendszer finom szabályozását felhasználó technika
alkalmas az anesztézia mélységének monitorozására ez azonban feltételezi
az idegi szabályozás intakt voltát. Így autonom neuropátia,
ingerületvezetési zavarok, béta receptor blokkoló stb. befolyásolhatja
regisztrátum interpretációját. A módszer még nem standardizált.

I./5.13.4. EEG származtatott indexek

Az anesztetikumok megváltoztatják az EEG aktivitást az alacsony
amplitúdójú gyors hullámoktól a magas amplitúdójú lassú hullámok
irányába. Ebből kiindulva az EEG változások követése alkalmas az
anesztézia fázisainak differenciálására. Azonban ahhoz, hogy a nyers EEG
jelből monitorozásra alkalmas információt lehessen leképezni matematikai
és statisztikai elemzésekre van szükség. A különböző digitális
jelfeldolgozási / elemzési eljárások egymástól eltérő technikájú
Az egyes monitorozási technikák monitorozásokat alapoztak meg. A következőkben a leggyakrabban

közül a BIS
a leginkább elterjedt
alvásmélység monitor.

alkalmazott, EEG-re épülő alvásmélység monitorozási technikákat
mutatjuk be.
Bispectral Index (BIS)
A BIS néhány EEG szubparaméterből (um: bispectral, spectral, quazisupression, burst supression ratio) kalkulált index-érték 100 (éber) és 0
(nincs agyi elektromos aktivitás) között. Számos evidencia támasztja alá,
hogy a műtét alatti BIS monitorozás segít megítélni az anesztézia
hipnotikus komponensét vagyis az anesztézia / szedáció mélységét.
BIS értékek interpretációja: 0-40 (mély hipnotikus státusz), 40-60
(általános anesztézia státusz), 60-70 (mély szedáció), 70-100 (enyhe
szedáció).
Számos előnye ellenére fontos megemlíteni, hogy a BIS elsősorban a
kortikális funkcióra reflektál a szubkortikális régiók – ideértve a
gerincvelőt is – már nem involváltak az elemzésbe. A BIS értékét
befolyásolhatja továbbá, hogy több tényező csökkentheti a BIS értéket,
um. gyógyszerhatás, hipotermia, hipoperfúzió, dementia / cerebralis
atrophia stb. Az elmúlt időszak vizsgálatai egyértelműen körvonalazzák,
hogy a kumulatív alacsony BIS értékű anesztézia (BIS<45) fejlődő agy
esetében késői kognitív zavarokat (tanulási nehézségek), felnőtt esetében
magasabb, 1 éves mortalitást eredményezhet.
Narcotrend Index
Az EEG-jel Fourier transzformációja, majd statisztikai elemzése alapján
klasszifikálták az általános anesztézia hat stádiumát: A (éber), B(szedált),
C (felszínes anesztézia),
D (általános anesztézia), E (általános
anesztézia mély hipnózissal), F (általános anesztézia ’burst supression’nel). A legutóbbi szoftver segítségével az alfabetikus skálát már numerikus
index formába konvertálták (0-100) a BIS-hez hasonlóan.
A módszer hátránya, hogy azon általános anesztéziák esetében, ahol
neuromuszkuláris blokádot is használunk az éber és a hipnotikus állapot
nem pontosan differenciálható.

A kiváltott potenciál vizsgálatokat
I./5.13.5. Kiváltott potenciál vizsgálatok
alvásmélység monitorozáson túl
neurológiai funkcionális
A kiváltott potenciálok segítségével egy adott stimulusra bekövetkező
vizsgálatokra is használhatjuk.
EEG változásokat regisztráljuk az agytörzs, középagy és a cerebrális
cortex területén a szenzoros rendszernek megfelelően. Az általános
anesztetikumok koncentráció függvényében befolyásolják az időbeli
(latencia) és az amplitúdóban bekövetkező változásokat ezért alkalmasak
az anesztézia mélységének meghatározására, ill. monitorozására.
A szomatoszenzoros kiváltott potenciál(SEP) és a vizuális kiváltott
potenciál(VEP) technikák elsősorban idegsebészeti műtétek alatt
alkalmazott funkcionális tesztek.
Auditoros kiváltott potenciál (AEP) monitor
A kiváltott potenciál vizsgálatok között az auditoros kiváltott potenciál
vizsgálat vált leginkább elfogadottá az anesztézia szintjének
monitorozására. A hallójáratban leadott hang-stimulusra bekövetkező
változást/választ a vertexre helyezett elektródán keresztül detektáljuk. A

módszert elsősorban tudományos vizsgálatoknál használják. Széleskörű
használatát nehezíti, hogy számos tényező befolyásolja a mérés
pontosságát: a stimulus karakterisztikája, az elektróda helyzete, nem, kor,
alkalmazott anesztetikumok és analgetikumok, ill. a környezeti zajok.
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I./5.14. Neuromuscularis monitorozás
A neuromuscularis junkciót blokkoló farmakológiai ágensek (köznapi
nevükön izomrelaxánsok) alkalmazása szerves része a mindennapi
aneszteziológiai és intenzív terápiás gyakorlatnak. Izomrelaxánsokat
használunk az intubáció, a sebészi terület megfelelő körülményeinek
biztosításához, ill. a lélegeztetés kontrollálásához műtét alatt vagy
ritkán az intenzív terápia során.
Az izomrelaxánsokat hatásmechanizmus (depolarizáló, vagy nemdepolarizáló izomrelaxánsok), ill. farmakológiai tulajdonságok
(benzylisoquinoliniumok vagy aminoszteroidok) alapján is
osztályozhatjuk. Ennek bővebb részletezése a „Relaxánsok” c.
fejezetben található. Ebben a fejezetben elsősorban a nemdepolarizáló izomrelaxánsok monitorozására vonatkozó ismereteket
tárgyaljuk.
A neuromuscularis monitorozás
elsődleges indikációja a
neuromuszkulárid blokád
mélységének exact beállítása, ill. az
izomfunkció visszatérésének
kontrollja.

A reziduális blokk gyakori klinikai
állapot, mely a posztoperatív hipoxia
és az apiráció rizikóját jelentősen
megnöveli!

I./5.14.1. A neuromuscularis monitorozás indikációja
A neuromuscularis blokkolók iránti változó egyéni érzékenység, azok
eltérő farmakológiai tulajdonságaik (pl: intermedier vagy
hosszúhatású szerek) miatt a kívánt cél (um: trachealis intubáció,
műtéti izomrelaxáció stb.) eléréséhez szükséges optimális dozírozás a
legtöbb esetben nehézkes.
A műtét végén, a neuromuscularis blokkoló adekvát felfüggesztése
ellenére reziduális blokk alakulhat ki (különösen hosszúhatású szerek
alkalmazása esetén).
A nem-depolarizáló izomrelaxánsok hatása a neuromuscularis
junkció poszt- és preszinaptikus nACh-receptorain kívül is
megnyilvánulhat. Ezek közül az egyik legfontosabb az oxigén
kemorecepcióban szerepet játszó glomus caroticum. Az itt található
neuronális nACh-receptor kritikus szerepet játszik a hipoxiára adott
szignáltranszdukcióban, melynek eredménye az agytörzs centrális
légzési központja által generált hipoxiás ventillációs válasz (Hypoxic
Ventilatory Response/HRV). Ezért reziduális neuromuscularis blokk
esetén nemcsak a garatfunkció és a légút-kontroll elégtelensége,
hanem csökkent hipoxiás ventillációs válasz is kialakulhat, melyek
együttesen elhúzódó hipoxiát és fokozott aspirációs rizikót
eredményezhetnek.
Megfelelő szintű monitorozás nélkül a reziduális neuromuscularis
blokk incidenciája 60% körül mozog. A jelenlegi evidenciák
egyértelműen megerősítik, hogy a klinikai tesztek/fizikális
vizsgálatok szenzitivitása a reziduális blokk megítélésére 10%-20%
között mozog, prediktív értéke bizonytalan, ezért ez a típusú
monitorozás nem biztonságos.
A perifériás idegstimuláció az egyetlen, álalánosan elfogadott
módszer,
mely
alkalmas
az
izomrelaxánsok
hatásának
meghatározásra, ill. a neuromuscularis blokád „mélységének”
mérésére és monitorozására.

A neuromuscularis monitorozás
technikailag könnyen kivitelezhető,
olcsó vizsgálat.

Összefoglalva: A neuromuscularis monitorozás elsődleges indikációja
az intraoperatív izomrelaxáció biztosításához szükséges dózisoptimalizálás facilitációja, a farmakológiai hatás követése és a
reziduális blokád megelőzése.

I./5.14.2.
A
kontraindikációja

neuromuscularis

monitorozás

A neuromuscularis monitorozásnak abszolút kontraindikációja nincs,
relatív kontraindikációt képezhet a monitorozás helyének sérült volta
vagy involválása a műtétbe.

I./5.14.3. A neuromuscularis monitorozás technikai
kivitelezése

A TOF vizsgálat a leggyakrabban
alkalmazott neuromuscularis
monitorozási technika.

A neuromuscularis blokád monitorozását idegstimulátor segítségével
végezzük. A vizsgálat egy könnyen hozzáférhető perifériás
neuromuscularis egységen történik. Leggyakrabban vizsgált
egységek: 1) n. ulnaris – m. adductor pollicis, 2) n. facialis – m.
corrugator supercilii, 3) n. tibialis posterior – m. flexor hallucis
brevis.
A vizsgálathoz 2db elektródát (EKG elektróda vagy speciális ingerlő
elektróda) helyezünk fel a megtisztított bőrfelületre a perifériás ideg
fölé (fontos, hogy ne izmot ingereljünk közvetlenül!) egymástól
maximum 6cm távolságra. A negatív elektróda helyezkedik el
disztálisabban.
A monitorozás során különböző típusú elektromos ingerlést
alkalmazunk és a következményes izomválaszból határozható meg a
neuromuscularis blokk „mélysége”.

I./5.14.4. A neuromuscularis monitorozás
A klinikai gyakorlatban az alábbi ingerlési protokollokat
használhatjuk az izomrelaxáció monitorozására:
1. Egyszeri ingerlés (Single twitch stimulation); 2) Négyes
sorozatingerlés (Train-of-four stimulation/TOF); 3) Tetániás
ingerlés (Tetanic stimulation);
4) Poszttetániás
sorozatingerlés (Post-tetanic count stimulation/PTC); 5) Dupla
sorozatingerlés (Double-burst stimulation).
Egyszeri ingerlés (Single twitch stimulation): 0.1-1.0 Hz
frekvenciával 200 µsec idejű négyszögimpulzus leadását jelenti,
melynek hatására bekövetkező izomválaszt értékeljük. Kiegészítő
eszköz (pl: mechanomyograph) használata nélkül információtartalma
ennek a monitorozási technikának jelentősen korlátozott, csak
kvalitatív értékelést tesz lehetővé. Napi használata már jelentősen
visszaszorult.
Négyes
sorozatingerlés
(Train-of-four
stimulation/TOF):
Mechanomyograph-al, acceleromyograph-al vagy electromyograph
eszközzel kiegészítve exakt, megbízható monitorozási technikát
biztosít a mindennapi klinikai gyakorlatban. Emiatt a legelterjedtebb
ingerlési protokoll. Az ingerlés során 2.0 Hz frekvenciával leadott
200 µsec időtartamú négyszögimpulzus hatását vizsgáljuk. A
negyedik és az első izomkontrakció amplitúdójának aránya fejezi ki a

A neuromuscularis monitorozás az
intenzív osztályon is elengedhetetlen,
ha izomrelaxáns bevezetésére van
szükség.

blokk kiterjedését. Izomrelaxáns nélkül mind a négy amplitúdó
egyforma nagyságú. Nem-depolarizáló izomrelaxánst használva a
dózis és a blokk kiterjedésének mértékében csökken az ingerlésre
adott izomválasz amplitúdója, ill. eltűnik a reakció. A negyedik
válasz eltűnésekor a blokk 75-80%-os; a harmadik válasz
megszűnésekor 85%-os; a második válasz kiesésénél 90%-os. 98100%-os a blokk, ha egyetlen ingerlésre sem kapunk
izomkontrakciót.
A neuromuscularis blokád felfüggesztésekor a TOF=0.7 aránynál a
rekeszfunkció már kielégítő, azonban a garatizom funkciója csak
TOF=0.9 aránynál megfelelő. Ez utóbbi a biztonságos extubáció
feltétele.
Tetániás ingerlés (Tetanic stimulation): 50-200 Hz közötti
frekvenciával alkalmazott ingerlés 5 s-ig. Ez klinikailag egy erőteljes
tartós izomkontrakciónak felel meg. Reziduális blokk esetén a
válaszban gyengülés észlelhető.
Poszttetániás sorozatingerlés (Post-tetanic count stimulation/PTC): A
protokoll
50 Hz frekvenciájú 5 s-os tetániás ingerlést jelent,
amelyet 3 s latenciával 1.0 Hz-es egyszeri ingerlések követnek. A
PTC a válaszok számát mutatja, melynek interpretációja a blokk
mélységét jelenti. A PTC értéke ideálisan 0 nagyon mély
neuromuscularis blokádnál és 7 válasz felett a TOF visszatérése
várható. Tehát a monitorozási technika jelentősége a TOF vizsgálattal
már nem detektálható, mély neuromuscularis blokkok követése.
Dupla sorozatingerlés (Double-burst stimulation): A vizsgálatnál 2
sorozatingerlést adunk le 50 Hz frekvenciával 750 ms latenciával. Az
egyes sorozatok 3-3 vagy 3-2 impulzust tartalmaznak. A klinikai
gyakorlatban ez utóbbi (DBS 3,2) az elterjedtebb. A vizsgálat előnye,
hogy magasabb TOF aránynál finomabban differenciálja a reziduális
izomrelaxáns hatást. Ilyenkor a második sorozatban gyengülést látunk
az izomválaszban.

I./5.14.5. neuromuscularis
osztályon

monitorozás

az

intenzív

A neuromuscularis blokkolók, ill. a nem-depolarizáló izomrelaxánsok
használata az intenzív terápiában napjainkban jelentősen limitált.
Gravis lélegeztetési nehezítettség, más terápiával nem befolyásolható
beteg-gép aszinkrónia, ill. terápiás hipotermia alkalmazása a
leggyakoribb indikációk tartósabb izomrelaxációra. Azonban ezekben
az esetekben sincs szükség olyan mértékű izomrelaxálásra, mint
egyes műtéti típusoknál. Ezért a megfelelő mértékű neuromuscularis
blokád, az optimalizált dozírozás meghatározásához a folyamatos
neuromuscularis monitorozás elengedhetetlen. A leggyakrabban
alkalmazott monitorozási protokoll a TOF.
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I./5.15. E-learning-teszt
1. Fizikális vizsgálat kapcsán a kilégzés megnyúlását észleljük. Mire utal?
1. Nagy légutak szűkülete
2. Kisléguti szűkület
3. Mellkas kontúzió
2. Kapilláris újratelődési idő normál értéke:
1. 3-5 másodperc
2. 4-7 másodperc
3. 2 másodperc alatt
3. Hasi kompartmen szindrómára jellemző:
1. IAP fokozatosan vagy visszatérően nagyobb 12 Hgmm-nél
2. IAP nagyobb 20 Hgmm-nél
3. IAP nagyobb 20 Hgmm-nél és az alapbetegségen kívül egy új szerv diszfunkciója is jelentkezik
4. Direkt FXa trombin inhibítorok kimutatásának monitorozására alkalmas vizsgálat
1. Kromogén anti Xa assay
2. ACT
3. aPTI
5.Szívelégtelenség jelenlétét jelző biomarkerek:
1. BNP, NT-proBNP
2. CK, CK-MB
3. LDH, alfaHBDH
6. Mely anyagra jellemző?
Mennyisége függ az életkortól, nemtől, izomtömegtől, kis mennyiségben a tubulusokon át is kiválasztódik.
1. Cisztein C
2. Kreatinin
3. Karbamid
7. A máj perfúziójának és működésének monitorozására alkalmas anyag:
1. metilénkék
2. indocyanin zöld
3. indigókarmin
8. Mire használják az ECMO-t, kivéve :
1. mehanikus légzés és keringés támogatásra
2. szívsebészeti műtéteknél az ECC megszüntetésének képtelensége esetén
3. akut veseelégtelenség kezelésére
9. Artériás vér normál oxygén szaturációjának értéke:
1. 95% felett
2. 90%
3. 85-90%
10. Kilégzés végi CO2 hírtelen lecsökken. Mire gondolsz?
1. pulmonális embólia
2. akut szívinfarktus
3. hypoventilláció

I./6. Beavatkozások és technikák
I./6.1.Tanulási cél
A fejezet célja, hogy a kritikus állapotú betegek ellátásában végzett egyszerű és összetett beavatkozások
technikáinak alapelvét ismertesse. Felvázoljuk az egyes beavatkozásokhoz szükséges anatómiai
alapismereteket, és részletezzük azok indikációt, kontraindikációit, szövődményeit, és az azok megelőzésére
irányuló lehetőségeket.

I./6.2. Kompetencia
A hallgató a fejezet elsajátításával ismerni fogja a kritikus állapotú betegek ellátásában alkalmazott
beavatkozások alapelvét, érteni fogja a beavatkozások mechanizmusát, fel fogja tudni állítani azok indikációs
körét, és fel fogja ismerni a lehetséges szövődményeket. A hallgató a beavatkozások elvégzésére önállóan még
nem lesz képes, de felügyelettel az egyszerű technikákat már elvégezheti.

I./6.3. Bevezetés
Mindamellett, hogy a kritikus állapotú betegek ellátása nagy elméleti tudást és felkészültséget igényel, a
manuálisan elvégzett beavatkozások szintén fontos részét képezik ezen betegek menedzselésének.
A sürgősségi és intenzív osztályon végzett beavatkozások elsajátításához pontos anatómiai ismeretekre,
valamint a beavatkozások indikációinak és kontraindikációinak széleskörű átgondolására van szükség.
Hasonlóan fontos az egyes szövődmények felismerése, és amennyiben szükséges, szakszerű ellátása.
Jelen fejezetünkben ezen ismeretek átadására törekszünk, kiemelendő azonban, hogy az egyes technikák
elméleti hátterének ismerete mellett hangsúlyozottan szükséges a felügyelet melletti gyakorlás, hogy az adott
beavatkozásban elegendő gyakorlatot szerezzünk.

I./6.4. Keresési kulcsszavak
invazív beavatkozás, légútbiztosítás, vénabiztosítás, punctio

I./6.1. Légútbiztosítás
I./6.1.1. Tanulási cél
A fejezet célja:
● Megismertetni a kritikus állapotú betegek ellátásában használatos egyszerű
és emeltszintű légútbiztosító eszközöket
● Elsajátítatni az elzáródott, illetve veszélyeztetett légút felismerését

I./6.1.2. Kompetencia
A hallgató a fejezet elsajátításával képes lesz felismerni a veszélyeztetett légutat,
megérti az egyes légútbiztosító eszközök működésének alapelvét, azok indikációs
körét és kontraindikációit, valamint felügyelet mellett képes lesz az egyszerűbb
légútbiztosító eszközök gyakorlati alkalmazására.

I./6.1.3. Bevezetés

Megjegyzés
Az egyszerű
légútbiztosító eszközök
ismerete minden
egészségügyi dolgozó
számára
nélkülözhetetlen

Az aneszteziológiában, intenzív terápiában és sürgősségi ellátásban a légútbiztosítás
egy alapvető készség. Ahhoz, hogy a kritikus állapotú betegek kielégítő
oxigenizációját és ventillációját biztosítani tudjuk, szükséges az átjárható légút
biztosítása. Az „ABCDE” szemléletmód szerint minden beteg esetén elsődleges a
szabad légút megléte, mivel ha a beteg nem rendelkezik átjárható légutakkal, légzése
és keringése is leáll perceken belül.
Légútbiztosítás céljából számos módszer és eszköz áll rendelkezésünkre, az
egyszerű, kevesebb gyakorlatot igénylő, nem aneszteziológus és sürgősségi
ellátásban kevésbé járatos ellátók által is könnyen elvégezhető légútbiztosítási
módszerektől a magasabb szintű, jóval több gyakorlatot igénylő módszerekig.
Az elzáródott, illetve veszélyeztetett légút felismerése, valamint az egyszerű
légútbiztosítási módszerek ismerete nélkülözhetetlen minden egészségügyi dolgozó
számára, mivel így biztosítani tudjuk a beteg légútját addig is, amíg a szaksegítség
megérkezik.

I./6.1.4. Anatómiai alapismeretek
Ahhoz, hogy az egyes légútbiztosító eszközök működésének alapelvét, valamint a
lehetséges szövődmények okait megértsük, elengedhetetlen a légutak anatómiai
viszonyainak ismerete.
Orrüreg: tetejét a lamina cribrosa alkotja, melynek sérülése esetén a nasalis
eszközök bevezetése kontraindikált. Az orrüreg nyálkahártyája gazdag érhálózattal
rendelkezik, mely többek közt a belélegzett levegő felmelegítéséért és párásításáért
felelős, azonban azt is eredményezi, hogy a különféle eszközök nasalis
bevezetésekor könnyen okozhatunk sérülést, mely akár jelentős vérzést is
eredményezhet.
Szájüreg: két fő részből, a fogak előtt elhelyezkedő vestibulum orisból, és a fogakon
belül eső, tényleges szájüreget alkotó cavum oris proriumból áll. A cavum oris
proprium alsó részét a nyelv, és a mandibula, hátsó határát az oropharynx, felső
felszínét pedig a kemény és lágy szájpad alkotják.
Nasopharynx: tetejét a koponyaalap, alját a lágy szájpad képezi. Az itt elhelyezkedő
nyirokszövet alkotja az orrmandulát, melynek megnagyobbodása gyermekkorban

beszűkítheti a légutakat, illetve nasalis intubáció során fokozhatja a sérülés
veszélyét. Az Eustach-kürt nyílása ide vezet, mely nasotrachealis intubáció során a
kiváltott duzzadás miatt elzáródhat.
Oropharynx: a garat középső része, mely a lágy szájpadtól az epiglottisig terjed.
Középen
az uvula osztja ketté. Lateralis részén, az arcus palatoglossus és arcus
Kérdés
palatinopharyngeus között, a fossa tonsillarisban a tonsilla palatinák helyezkednek
el, melyek különösen gyermekkorban jelentősen megnagyobbodhatnak, és
Mi a felső légutak
intubációs nehézséget okozhatnak.
elzáródásának
A
nyelvizmok közül a mandibula belső részétől a nyelv felé húzódó m.
mechanizmusa eszméletlen
genioglossusnak van különös szerepe a légutak nyitva tartásában, mivel ez
beteg esetén?
belégzésben kontrakcióba kerül, és megakadályozza a nyelv hátracsúszását. Altatott,
illetve eszméletlen beteg esetén ezen izom, valamint a lágy szájpad és a
pharyngealis izmok tónusa csökken, így a légút elzáródik.
Hypopharynx: az epiglottis és az oesophagus kezdete közt húzódó rész, melynek
közepén a gégebemenet található. Ennek két oldalán a nyálkahártya egy-egy mély
árkot, a recessus piriformist alkotja.
1_abra_1.06.01_fejezet_jpg
felirat: 1. ábra: Fej – sagitalis metszet
Forrás: http://fulspecialista.hu/Image/gege/anatomia/fej.jpg

Gége (larynx): a légzőrendszer része, valamint itt található hangképző szervünk, a
hangrés a hangszalagokkal. Felülről a hypopharynx határolja, alul pedig a
tracheában folytatódik. Vázát a gégeporcok alkotják. Ezek közül a pajzsporc és a
Hol található a felső
gyűrűporc elől a nyakon könnyen kitapintható, melyek közt húzódik a ligamentum
légutak legszűkebb része?
conicum, ennek átmetszése, az ún. conicotomia sürgős légút biztosítását
szolgálhatja.
A gége és a felső légutak legszűkebb része felnőttekben a hangrés. Gyerekek esetén
a hangrés alatt a légutak tovább szűkülnek, egészen a gyűrűporcig.
A gégét a n. vagus ágai, a n. laryngeus superior (főként sensoros ágak) és n.
laryngeus recurrens (főként motoros ágak) idegzik be. Utóbbi sérülése esetén a
hangszalagok mozgásképtelenné válnak, és attól függően, hogy a sérülés milyen
mértékű, részleges légútelzáródás, illetve rekedtség alakulhat ki.
Kérdés

2.abra_1.06.01_fejezet_jpg
felirat: 2. ábra: a gége anatómiája
Forrás: http://fulspecialista.hu/Image/gege/anatomia/giga13.jpg
Trachea: a felnőttek tracheája kb. 15 cm hosszú. Vázát az ún. C-porcok alkotják,
belső hámját pedig csillószőrös hengerhám képezi. A trachea a 4. thoracalis csigolya
magasságában két fő bronchusra ágazik, ezt az elágazást carina tracheaenek hívjuk.
A jobb fő bronchus meredekebben ered és kissé tágabb, mint a bal, ezért a
véletlenszerű, jobb oldalra való bronchialis intubáció előfordulása gyakoribb.
Kérdés
Mi a légúti elzáródás
leggyakoribb oka?

I./6.1.5. Légúti elzáródás
A légúti elzáródásnak számos oka lehet, ennek gyors felismerése és mielőbbi
megoldása alapvető fontosságú a fatális kimenetel megelőzésében.
A légúti elzáródás leggyakoribb oka az eszméletlenség: ekkor ugyanis a
pharyngealis és nyelvizomzat tónusa csökken, a nyelv hátracsúszik, a lágy szájpad
mintegy összeesik, és a felső légút elzáródik.
A légúti elzáródás további okai lehetnek:
● idegentest (fog, étel, vér, hányadék...)

●
●
●
●
●
●

közvetlen arc- vagy toroksérülés
epiglottitis
laryngospazmus
bronchospazmus
pharyngealis oedema
hörgőváladék
A légúti elzáródás lehet részleges vagy teljes. Részleges elzáródás esetén a belégzés
nehezített, erőlködő, „zajos”. Belégzési stridor esetén gégeszintű elzáródás
valószínű, gurgulázás esetén folyékony idegentest jelenléte, horkoló hang esetén
pedig a nyelv hátraesése valószínű.
Teljes elzáródás során légzési hangot nem hallunk, levegőáramlás nincs. A légzési
mozgások kifejezetten erőlködőek, a légzési segédizmok behúzódnak, ún. libikóka
vagy paradox légzés figyelhető meg: belégzéskor a has kitágul és a mellkas
behúzódik, kilégzéskor pedig a has behúzódik, a mellkas kitágul.

I./6.1.6. Légútbiztosító eszközök
Amennyiben légúti elzáródással állunk szemben, mint ahogy már korábban
említettük, mielőbbi légútbiztosítás szükséges, melyre az alább felsorolt eszközök
alkalmazhatóak. Ezek leírását és alkalmazását a későbbiekben részletezzük.
Egyszerű légútbiztosító eszközök – kevés gyakorlattal is elsajátíthatók:
● fej hátra - áll előre módszer
● állkapocs kiemelése
● oropharyngealis/nasopharyngealis eszköz
● supraglottikus eszközök
● leszívás (folyékony idegentest esetén)
Emeltszintű légútbiztosító eszközök (csak gyakorlott szakember, aneszteziológus,
sürgősségi orvos alkalmazza):
● endotrachealis intubáció
● videoscopos/fiberoscopos endotrachealis intubáció
● endobronchialis intubáció
● sebészi tracheostomia
Irodalom

Richard S. Irwin, James M. Rippe, Frederick J. Curley, Stephen O. Heard:
Procedures and Techniques in Intensive Care Medicine 3rd Edition,
Lippincott Williams and Wilkins 2003, ISBN: 0-7817-4334-6
2. Fehér Erzsébet: Maxillofacialis anatómia 2. Kiadás, Medicina Könyvkiadó
Zrt. Budapest 2006, ISBN: 963 226 037 6
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I./6.1.1. Egyszerű technikák
A légútbiztosítás egyszerű technikái könnyen elsajátíthatók, nem igényelnek
sok gyakorlatot, mindemellett hatékonyak és nagy segítséget jelenthetnek
mind az anesztéziai gyakorlatban (ld. IV./5.1. fejezet), mind sürgősségi
szituációkban.
I./6.1.1.1. Eszköz nélküli manőverek
Kérdés
Eszköz nélkül hogyan
biztosíthatunk szabd légutat?

Eszméletlen beteg esetén, mint azt már korábban említettük, a pharyngealis és
nyelvizmok tónuscsökkenése miatt a felső légút elzáródik. Ennek megoldása
eszközök nélkül is lehetséges, melynek lényege, hogy a nyelvet a hátsó
pharyngealis izmoktól elemeljük, így a légút szabaddá válik.
Ennek egyik módszere a fej hátraszegése és az áll megemelése, vagyis az ún.
fej hátra – áll előre módszer: ennek során egyik kezünket a beteg homlokára
tesszük és fejét hátra hajtjuk, míg másik kezünk ujjbegyeivel az állcsúcsot
megemeljük (1. ábra).
1_abra_1.06.01.1_fejezet_jpg
felirat: 1. ábra: Fej hátra – áll előre
További eszköz nélküli módszer az állkapocs kiemelése (Eschmarch
műfogás), melyet a fej hátraszegésével tehetünk hatékonyabbá. Kivitelezése a
következő: mutatóujjunkat tegyük az állkapocs-szöglet mögé, középső-,
gyűrűs- és kisujjunkat pedig az állkapocs szárára. Így ragadjuk meg az
állkapcsot, és húzzuk felfelé, valamint előrefelé. Hüvelykujjunkkal az
állcsúcsot kissé előretolhatjuk, így nyitva tarthatjuk a beteg száját (2. ábra).
2_abra_1.06.01.1_fejezet_jpg
felirat: 2. ábra: Állkapocs kiemelése (Eschmarch műfogás)
Amennyiben a betegnél nyaki gerinc sérülést feltételezünk, lehetőleg
kerüljük a fej hátraszegését, és csak az állkapocs kiemelését alkalmazzuk,
miközben egy másik segítő a nyaki gerincet neutrális helyzetben rögzíti.
Amennyiben ez a módszer mégsem elégséges az átjárható légút biztosítására,
óvatosan szegjük hátra a beteg fejét, a szabad légút biztosítása ugyanis
prioritást élvez a potenciális nyaki gerinc sérülés miatti aggodalommal
szemben.

Kérdés
Hogyan határozzuk meg az
oropharyngealis eszköz helyes
méretét, és ez miért fontos?

Minden esetben ellenőrizzük, hogy az alkalmazott manőverrel sikerült-e
szabad légutat biztosítani a “nézd-hallgasd-érezd” módszerrel. Ha nem
sikerült átjárható légutat biztosítanunk, kezdjük újra a műveletet és
repozícionáljuk a beteg fejét, illetve ellenőrizzük, hogy nem áll-e más ok az
obstrukció hátterében: idegentest, folyadék, stb.
I./6.1.1.2. Egyszerű légútbiztosító eszközök
Amennyiben rendelkezésünkre áll, illetve a fenn részletezett manőverek
sikertelenek, egyszerű eszközöket is alkalmazhatunk a légutak szabaddá
tételére.
Az oropharyngealis eszköz (Mayo pipa/Guedel tubus) egy meggörbített,
műanyag cső, mely különféle méretben kapható (3. ábra). Lényege, hogy
beilleszkedik a nyelv és a szájpad közé, így a nyelvet elemeli a lágy szájpadtól
és a légutat ezáltal szabaddá teszi.

Kérdés
Melyek a nasopharyngealis
eszköz előnyei és hátrányai?

A megfelelő méretet a beteg szájzuga és állkapocs-szöglete közti távolság
adja. Fontos, hogy jó méretet válasszunk, mivel a túl kicsi eszköz nem éri át a
nyelvet, így a kívánt hatást nem érjük el, a túl nagy eszköz pedig sérülést,
irritációt, akár laryngospasmus is okozhat. Fontos, hogy kellően eszméletlen
beteg esetén használjuk, ekkor az eszköz irritációja által kiváltott hányás,
esetleges laryngospasmus elkerülhető.
Behelyezése fordított helyzetben történik, hogy a nyelvet ne sodorjuk hátra,
majd amikor elértük a lágy- és kemény szájpad határát, az eszközt 180 fokban
elfordítjuk, és előretoljuk a garatig.
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felirat: 3. ábra: oropharyngealis eszköz
A nasophyaryngealis eszköz (Wendl tubus) egy gumiból készült, tölcsér
alakú cső, melynek működési elve hasonló, mint az oropharyngealis eszközé,
azonban ezt nem a szájon, hanem az orron át vezetjük be (4. ábra). Előnye az
előző eszközhöz képest, hogy kevésbé mély eszméletlenségben levő betegek
is elviselik, valamint életmentő lehet szájzár, maxillofacialis sérülés esetén.
Felhelyezését koponyaalapi sérülés esetén kerüljük, mivel ilyenkor
előfordulhat, hogy az eszközt a koponyaűrbe toljuk fel. Behelyezésénél
figyeljünk arra is, hogy a vulnerábilis orrnyálkahártyát ne sértsük meg, mert
így akár komoly vérzést is kaphatunk.
A tubus méretét belső átmérője szerint adják meg milliméterben, felnőttek
esetén a
6-7 mm átmérőjű eszköz a megfelelő. Mielőtt behelyezzük,
állapítsuk meg a megfelelő hosszt a beteg orrnyílása és az állkapocs-szöglet
közti távolság kimérésével, majd azt jelöljük az eszközön, nehogy mélyebbre
toljuk.
Ezután kenjük be alaposan vízoldékony síkosító anyaggal, majd levágott
végét helyezzük az orrnyílásba. Az orrüreg alapjával párhuzamosan enyhén
sodró mozdulatokkal vezessük előre. Ha akadályba ütközünk, húzzuk ki, és
próbálkozzunk a másik orrnyílással.
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felirat: 4. ábra: nasopharyngealis eszköz
I./6.1.1.3. Ballonos-maszkos lélegeztetés

Kérdés
Mely tényezők nehezíthetik a
ballonos-maszkos lélegeztetés
kivitelezését?

Az eddig említett eszköz nélküli, illetve egyszerű légútbiztosító eszközök
egyik hátránya, hogy közvetlenül rajtuk keresztül nem tudunk lélegeztetni.
Miután segítségükkel átjárható légutat biztosítottunk, de a beteg légzése nem
kielégítő, meg kell kezdenünk a lélegeztetést ballon-maszk segítségével,
amennyiben az rendelkezésünkre áll.
A ballon-maszk részei maga az öntelődő ballon, egy egyenirányító szelep, és
az ahhoz csatlakozó, a beteg arcára illeszkedő maszk (5. ábra).
Az öntelődő ballon (Ruben-ballon) arcmaszkon kívül supraglottikus
eszközhöz és endotrachalis tubushoz is csatlakoztatható. Összenyomásakor a
levegőt a beteg tüdejébe juttatjuk, felengedésekor pedig egy egyenirányító
szelep segítségével a kilégzett levegő a külvilágba kerül, egy másik szelepen
át a ballon újratelődik.
A ballonhoz oxigén csatlakoztatható, 5-6 l/perces áramlás mellett akár 45%-os
belégzett oxigénkoncentrációt is elérhetünk. Közel 85%-os belégzett
oxigénkoncentrációt egy reservoir csatlakoztatásával tudunk biztosítani.
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felirat: 5. ábra: ballon-maszk

A ballonhoz különböző fajtájú és méretű maszkok csatlakoztathatók.
Ügyeljünk arra, hogy a beteg arcára leginkább illő maszkot válasszuk, mert a
helytelen méret jelentősen megnehezítheti a lélegeztetést. Felnőtt nők
esetében általában a 3-as, férfiaknál a 4-es maszk elegendő.
A ballonos-maszkos lélegeztetés kivitelezése nem mindig egyszerű,
különösen ha obes, vastag nyakú, fog nélküli, esetleg szakállas-bajuszos
betegről van szó.
A kivitelezés lényege a következő: miután az állat kiemeltük, ügyesebb
kezünkkel ragadjuk meg a ballon-maszk egységet a szelepnél fogva, majd a
maszkot helyezzük a beteg arcára úgy, hogy először az orrához érintjük, így
haladva lefelé. Ezután kevésbé ügyes kezünk középső-, gyűrűs- és kisujjával
tartsuk az állat kiemelve, míg hüvelyk- és mutatóujjunkkal “C” betűt formálva
rögzítsük a maszkot a beteg arcán. Szabadon maradt kezünkkel kb. 10-12/perc
frekvenciával nyomjuk, majd engedjük fel a ballont, és a mellkas kitérését
figyelve ellenőrizzük, hogy elegendő levegő jut-e a betegbe. A levegőt a
lehető legkisebb nyomással juttassuk a betegbe, hogy a gyomor felfújását, az
esetleges regurgitációt és aspirációt elkerüljük (6. ábra).
Amennyiben ezzel a módszerrel a kivitelezés nehézkes, hívjunk segítséget, a
maszkot rögzítsük a beteg arcán két kézzel, és segítőnk nyomja a ballont.
Megjegyzés
A supraglottikus eszközök
nagy segítséget jelenthetnek
nehéz intubáció, nehéz
maszkos lélegeztetés esetén.
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felirat: 6. ábra: a ballonos-maszkos lélegeztetés kivitelezése
I./6.1.1.4. Supraglottikus eszközök
Az utóbbi évtizedben egyre inkább előtérbe került az alternatív, supraglottikus
eszközök alkalmazása mind az anesztéziában, mind a sürgősségi ellátásban.
Előnyük, hogy aránylag kevés gyakorlattal is elsajátítható az eszközök helyes
behelyezése, rajtuk keresztül a beteg lélegeztethető, hiszen hozzájuk a Rubenballon közvetlenül csatlakoztatható, és kevésbé invazív légutat jelentenek,
mint az endotrachealis intubáció. Utóbbihoz képest hátrányuk, hogy nem
védenek az aspiráció ellen.

Kérdés

Indikációk:
● nehéz légút, nehéz intubáció, “can’t intubate – can’t ventillate”
Melyek a supraglottikus
szituációk megoldása
eszközök előnyei és hátrányai
● kritikus állapotú beteg légútbiztosítása, amennyiben az ellátó
egyéb légútbiztosító eszközökhöz
endotrachealis intubációban nem gyakorlott
képest?
● rövid, has- és mellüreg megnyitásával nem járó műtétek anesztéziája
Kontraindikációk (elsősorban az elektív alkalmazásra értendők):
● fokozott aspirációs veszély (telt gyomor, hiatus hernia, ileus, extrém
adipositas, szájüregi beavatkozás)
● extrém módon csökkent szájnyitási képesség
● nagy légúti nyomás alkalmazása lélegeztetés során
Különféle supraglottikus eszközök jelentek meg mára a piacon. Több
tanulmány is foglalkozott ezek összehasonlításával, de nem sikerült lényegi
különbséget kimutatni sem az alkalmazásban, sem a biztonságosságukban.
Laryngealis maszk (LMA): egy nagy átmérőjű cső, mely egy felfújható,
ellipszis alakú mandzsettában (cuff) végződik (7.ábra). A hagyományos LMA
kb. 40-szer újrasterilizálható, behelyezése aránylag egyszerű. Különféle
méretben kapható az alapján, hogy milyen súlyú betegbe helyezhető. Ez
általában az eszközön feltüntetésre kerül. A mandzsetta meghatározott
mennyiségű levegővel fújható fel, a gyártó ezt is feltünteti a méret mellett.
Mielőtt behelyezzük az eszközt a betegbe, síkosítóval kenjük be a mandzsetta

hátsó részét, majd a kívánt levegőmennyiség kb. 1/3-val fújjuk azt fel. Ezután
emeljük ki a beteg állát, és mintha egy tollat tartanánk, fogjuk meg a maszkot,
majd a mandzsettát helyezzük a beteg szájüregébe. Külső felszínét nyomjuk a
kemény szájpadhoz, majd toljuk tovább előre, amíg ellenállást nem észlelünk,
ekkor értük el a hypopharynxot.
Ezután a maradék szükséges levegőt fújjuk a mandzsettába. Ha jó a maszk
pozíciója, a felfújás után 1-2 cm-t kijjebb csúszik és felveszi végső helyzetét.
Miután az LMA-t behelyeztük, ellenőrizzük, hogy a légút valóban átjárható-e,
és kellő mennyiségű levegő jut-e a betegbe. Fontos kiemelni, hogy ezt az
eszközt is csak kellően mély eszméletlenség esetén tudjuk alkalmazni.
I-gel: a laryngealis maszkhoz hasonló eszköz, annyi különbséggel, hogy nincs
felfújható mandzsettája, hanem egy hőre lágyuló anyag alkotja a fejét, mely a
betegbe helyezve felveszi a garat formáját.
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felirat: 7. ábra: laryngealis maszk

Irodalom

ProSeal LMA: az eredeti LMA változata, melynek lényege, hogy egy hátsó
mandzsettával kiegészül, és van egy plusz csatornája, melyen át
gyomorszonda levezethető és a gyomortartalom leszívható.
Intubációs laryngealis maszk (iLMA): nehéz intubáció esetén alkalmazható
laryngealis maszk, melynek lényege, hogy a mandzsetta tubus felőli nyílása
speciálisan átalakításra került, melyen keresztül egy endotrachealis tubus a
tracheába csúsztatható. Ezzel az eszközzel 90% körüli intubációs sikerarány
érhető el.
Laryngealis tubus: ez egy egy lumenű tubus, mely egy pharyngealis és egy
oesophagealis mandzsettával rendelkezik, mindkettő egy közös kontroll
ballonon át fújható fel.
Különféle méretei vannak, melyet a beteg magassága alapján határozhatunk
meg, ez általában a tubuson feltüntetésre kerül, azzal együtt, hogy a
mandzsetta mennyi levegővel fújható fel.
Kombitubus: dupla lumenű, dupla mandzsettával rendelkező eszköz, melyet a
nyelőcsőbe helyezünk. Egyik mandzsetta a gége fölött, a másik a gége alatt, a
nyelőcsőben helyezkedik el, azt elzárva a levegő útjától, amely így a
tracheába áramlik.
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Heard: Procedures and Techniques in Intensive Care Medicine 3rd
Edition, Lippincott Williams and Wilkins 2003, ISBN: 0-7817-4334-6
2. Reinhard Larsen: Anästhesie 9. Auflage, Elsevier GmBh München,
2010, ISBN: 978-3-437-22502-4
3. Erik L. Gaurin, Aaron E. Bair: Devices for difficult emergency airway
management in adults, 2012 UpToDate, www.uptodate.com
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I./6.1.2. Endotrachealis intubáció
A légútbiztosítás legbiztonságosabb módja, mely az aspirációtól is definitív védelmet nyújt,
az endotrachealis intubáció. Hátránya, hogy kivitelezése nagy gyakorlatot igényel,
gyakorlatlan kézben nagy lehet a szövődmények és a nem felismert nyelőcső-intubációk
aránya, ezért csak az alkalmazza, aki kellően gyakorlott endotrachealis intubációban.
I./6.1.2.1. Indikáció
Az endotrachealis intubáció indikációja négy nagy csoportba osztható:
1. Akut légúti elzáródás – pl. trauma, idegentest aspiráció, akut epiglottitis, croup,
retropharyngealis tályog, hematoma, tumor, oedema, laryngospazmus
2. A fokozott légúti váladék effektív eltávolításának képtelensége
3. A légutat védő reflexek kiesése – pl. koponyasérülés, légzésdepresszív
gyógyszerek, drogok, agyi történés, GCS<9
4. Akut légzési elégtelenség – pl. ARDS, hypoventillatio, atelectasia, tüdőödéma,
hypoventillatio, neuromuscularis károsodás
I./6.1.2.2. Intubáció előtti vizsgálat
Sürgősségi légútbiztosítás esetén is fontos, hogy a beavatkozás előtt értékeljük a beteg
légúti anatómiai viszonyait, és felmérjük, hogy potenciálisan nehéz intubációra
Kérdés
számíthatunk-e.
A fej, nyak és felső légutak abnormalitásainak felismerése, a nyaki gerinc és
Mely jelek alapján temporomandibularis izület mobilitásának vizsgálata, az ún. Mallampati-score (1. ábra),
számíthatunk nehéz valamint a fogazat épségének felmérése az intubációs előkészület elengedhetetlen része.
intubációra?
Feltárási nehézséget jelezhet a III-as és IV-es Mallampati-score, a 7 cm-nél kisebb
thyreomentalis távolság, a kis szájnyitási képesség, valamint a nyaki gerinc csökkent
mobilitása (kisebb mint 80°).
A látótérbe hozható képletek alapján a feltárás nehézségét a Cormack-Lehane skála
alapján osztályozhatjuk, amennyiben ez III-as vagy IV-es fokú, nehezített intubációra
számíthatunk.
Fontos kiemelni, hogy ezeknek a vizsgálatoknak mind külön, mind együttvéve a pozitív
prediktív értékük alacsony.
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felirat: 1. ábra: Mallampati score
Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Mallampati.svg/220pxMallampati.svg.png

I./6.1.2.3. Az endotrachealis intubáció eszközei
A beteg anatómiai viszonyainak felmérését követően fontos az intubáció megfelelő
eszközös előkészítése, hogy a beavatkozás során fellépő esetleges nehézségeket,
amennyiben lehetséges, szövődmény és késedelem nélkül kontroll alatt tartsuk.
A megfelelő
Minden endotrachealis intubáció során a következő eszközök előkészítése nélkülözhetetlen:
eszközös
● oxigén - a megfelelő preoxigenizáció céljából
előkészítés
● ballon-maszk – amennyiben az intubációs kísérlet sikertelen, ezzel tudjuk a beteget
nélkülözhetetlen
átlélegeztetni
az endotrachealis
● oro-/nasopharyngealis eszköz
intubáció előtt
● szívó és leszívó-katéter – a beteg garatjában levő váladék leszívására
● laringoszkóp és lapocok több méretben
● endotrachealis tubusok több méretben
Megjegyzés

●
●
●
●

10 ml-es fecskendő a tubus mandzsettájának felfújására
vezető-nyárs és Bougie
Magill-fogó
vékony gézcsík és ragtapasz a tubus rögzítésére

Laringoszkóp: két fő részből, egy nyélből, és az ehhez kapcsolódó lapocból áll. A nyélben
található az elem, mely a lapocban levő fényforrást táplálja. A lapocnak többféle mérete és
formája ismeretes. Két leggyakrabban alkalmazott formája a görbített MacIntosh, valamint
az egyenes Miller lapoc (2. ábra).
2_abra_1.06.01.2_fejezet_jpg
felirat: 2. ábra: laringoszkóp
Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/ac/Macintosh_Blades.jpg/220pxMacintosh_Blades.jpg

Kérdés
Mi az
endotrachealis
tubus
mandzsettájának
szerepe?

Endotrachealis tubus: ez egy görbített, műanyag cső, melynek végén egy kontrollballonon át felfújható kis nyomású, nagy térfogatú mandzsetta (cuff) található (3. ábra). A
tubus méretét annak belső átmérője adja, melyet milliméterben adunk meg.
Általánosságban elmondható, hogy felnőtt nők esetén 7-7,5, férfiaknál 8-8,5 mm-es tubust
helyezünk be. A tubuson annak hossza is feltüntetésre kerül centiméterben, melynek a
tubus szájzugnál való rögzítése esetén van szerepe. Általában a szájzugtól 22-24 cm mélyen
rögzíthető, a mélységet hallgatózással minden esetben kontrollálni kell.
A mandzsetta szerepe az aspirációtól való védelem, melynek felfújása után a benne levő
nyomást cuff-nyomásmérővel ellenőrizhetjük. Fontos, hogy ez a nyomás ne haladja meg a
trachea kapilláris nyomásának nagyságát, vagyis a 26 vízcm-t, mivel az efölötti nyomás
ulceratiót, sérülést okozhat a trachea falán.
A gyermektubusok lehetnek mandzsetta nélküliek, tekintettel arra, hogy 6-8 éves korig a
trachea legszűkebb része nem a hangrés, hanem az alatt, a gyűrűporc található.
3_abra_1.06.01.2_fejezet_jpg
felirat: 3. ábra: endotrachealis tubus
Forrás: http://www.frca.co.uk/images/frca_img_large_ett_new.jpg
I./6.1.2.4. Az endotrachealis intubáció kivitelezése
Két fő módja ismeretes, az orotrachealis és nasotrachealis intubáció. Mind az
anesztéziában, mind sürgősségi esetben a standard eljárás az orotrachealis módszer.
Intubáció előtt a beteget preoxigenizáljuk, amennyiben szükséges, szedáljuk, esetleg ezt
egészítsük ki izomrelaxáns adásával. A beteg fejét, amennyiben nyaki gerinc sérüléssel
nem állunk szemben, hajtsuk hátra, így a laryngealis és pharyngealis tengely által bezárt
szög csökken. Hogy ez a két tengely, amennyire csak lehet, kerüljön egymással minél
párhuzamosabb pozícióba, a beteg fejét egy párnával megemelhetjük, és az ún. módosított
Jackson-pozícióba („szimatoló pozíció”) hozhatjuk. Ezután bal kezünkkel vezessük a
laringoszkópot a szájüregbe úgy, hogy a nyelvet a lapoccal óvatosan, jobbról balra
elkanalazzuk, majd előrecsúsztatjuk a vallecula epiglotticába, amennyiben MacIntosh
lapocról van szó, és a nyelet előre tolva, látótérbe hozzuk a hangrést (4. ábra). Ezután jobb
kezünkkel becsúsztatjuk a tubust a tracheába. Miller lapoc esetén a lapoccal magát az
epiglottist emeljük meg.
4_abra_1.06.01.2_fejezet_jpg
felirat: 4. ábra: Epiglottis és a hangrés
Forrás: http://www.udel.edu/PR/UDaily/2008/jul/VocalCordslg.jpg

Kérdés

A tubus behelyezése után ellenőrizzük annak pozícióját, majd gézzel és ragtapasszal
rögzítsük.
Az endotrachealis tubus helyzetéről egyrészt hallgatózással győződhetünk meg: 5 ponton,
vagyis a gyomor fölött, a mellkason két oldalt elöl illetve az axillaris vonalban (vagyis a

Hogyan
győződhetünk meg
arról, hogy az
endotrachealis
tubus jó helyzetben
van-e?

csúcson és a bázison) hallgatózva ellenőrizzük, hogy a tubus nincs-e oesophagusban, illetve
mélyen, endobronchialisan. A tubus jó helyzetét jelzi továbbá az is, hogy lélegeztetés során
a mellkas emelkedik, a tubus párásodik illetve capnographia során megjelenik a kilégzési
szén-dioxidgörbe. Fontos kiemelni azonban, hogy ezek közül a módszerek közül egyik sem
ad teljes biztonságot, csupán a bronchoscopia tudja 100%-ban bizonyítani a tubus helyzetét.
I./6.1.2.5. Az endotrachealis intubáció szövődményei
1. Az intubáció során kialakuló szövődmények – szájnyálkahártya, ajkak, fogak sérülése,
aspiráció, garat, gége és trachea sérülése, retropharyngealis perforatio, epistaxis (nasalis
intubációkor), laryngospasmus, hypoxia, szimpatikus reflexválasz
2. A tubus behelyezése után kialakuló szövődmények – hangszalagsérülés, trachea és
nyelőcső erosio, tracheomalatia, trachea stenosis, a tubus elzárodása, cuff hernia
3. Az extubáció során fellépő szövődmények – torokfájás, rekedtség, nyelvzsibbadás, n.
recurrens sérülés, gége-oedema, ulceratio
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I./6.1.3. Tracheostomia
A tracheostomia, vagyis a légcsőmetszés több évszázada ismert és alkalmazott
légútbiztosító módszer. Már az időszámításunk előtti első évszázadban is ismertek
voltak tracheostomiára való utalások, végül azonban az 1800-as években terjedt el, a
diphteria, majd a poliomyelitis járvány idején. Később, a 20. században, amikor az
endotrachealis intubáció megjelent, a rövid távon lélegeztetett betegek ellátásából
visszaszorult, azonban a percutan technikák elterjedésével ismét gyakori
légútbiztosítási módszer. Ma két fő indikációs köre ismert: egyrészt alkalmazzuk a
sürgősségi ellátásban sürgős légút biztosítására, másrészt a hosszú távon lélegeztetett
betegek légútjának képzésére.
I./6.1.3.1. Indikáció
Sürgős légút biztosítása
● Felső légúti obstrukció: garat- vagy gégetumor, gége-oedema,
hangszalag paralysis, trauma (arc, nyaki sérülések)
● Nehéz légút
● A légutak égési sérülése
● Infekció: croup, epiglottitis, mély nyaki infekciók
2. Krónikus lélegeztetés
● Tartós gépi lélegeztetés
● Gépi lélegeztetésről való leszoktatási nehézség
● Szövődményes orotrachealis intubáció
● Neuromuscularis betegség
3. Váladékretenció
1.

I./6.1.3.2. Kontraindikáció
A tracheostomiának nincs abszolút kontraindikációja, viszont bizonyos tényezőket
figyelembe kell vennünk, mielőtt a bavatkozást végrehajtjuk.
Abban az esetben, ha nem sürgősségi tracheostomiát végzünk, egy elektív
beavatkozásról van szó, tehát szükséges a beteg megfelelő előkészítése. Amennyiben
coagulopathia áll fenn, azt mindenképp rendezzük.
I./6.1.3.3. Sürgősségi tracheostomia

Megjegyzés
A sürgősségi
tracheostomia nagy
gyakorlatot igényel

A sürgősségi tracheostomia egy kifejezetten nagy gyakorlatot igénylő beavatkozás.
Fontos, hogy a beavatkozáshoz jól előkészüljünk: a szükséges eszközök, világítás, és
a felkészült asszisztencia mindenképp rendelkezésünkre álljon. A beavatkozás
számos szövődményt okozhat, a trachea környéki erek és idegek sérülhetnek.
Szövődményrátája 2-5-ször nagyobb az elektív beavatkozáshoz képest. Mindemellett
előfordulhatnak olyan sürgős, nehéz légúttal járó szituációk, amikor a conicotomia
kontraindikált és esetleg kevésbé gyakorlott kézzel is tracheostomia elvégzésére
kényszerülünk: gége roncsolt sérülése, 12 év alatti gyermek.
I./6.1.3.4. Tracheostomia az intenzív osztályon
Elhúzódó gépi lélegeztetés, gépi lélegeztetésről való leszoktatási nehézség esetén
elektív tracheostomia végzése javasolt, mivel ez számos előnnyel jár az
endotrachealis intubációval szemben. Az egyik legfontosabb előny, hogy a betegek
összkomfortját, mobilitását, szájápolását és kommunikációs képességét jelentősen
javítani tudjuk. Mindemellett csökken a légzési munka, a légúti ellenállás, és az

Kérdés
Miért előnyösebb a
tracheostomia
krónikusan lélegeztett
betegeknél, mint az
endotrachealis
intubáció?

intrinsic pozitív végkilégzési nyomás (auto-PEEP). Azt is megfigyelték, hogy sokkal
jobban biztosítható a betegek lélegeztető géppel való szinkronitása. Mindezen
felsorolt tényező ahhoz vezet, hogy könnyebb a betegek gépi lélegeztetésről való
leszoktatása.
A tracheostomia további előnye, hogy a betegek per os táplálása megkezdhető,
azonban szem előtt kell tartani, hogy tracheostomia mellett is gyakori lehet a
félrenyelés, valamint az aspiráció, különösen a garatban, és a cuff körül meggyűlő
váladék mikroaspirációja.
Az még kérdéses, hogy a nosocomialis pneumonia aránya csökken-e akkor, ha a
betegek tracheostomián estek át, erre egyelőre egymással ellentmondó adataink
vannak.
A tracheostoma képzésének hátrányai közé tartozik, hogy a trachea, valamint a
környéki ér- és idegképletek sérülhetnek, a nyílt seb elfertőződhet, magasabb
költséggel jár, és a helyén heg marad.

Kérdés
Mikorra időzítsük a
tracheostomia képzését
hosszú távon lélegeztett
betegek esetén?

További fontos kérdés, hogy a tracheostomiát mikorra időzítsük. Azzal mindenki
egyetért, hogy amennyiben a lélegeztetés három hétnél hosszabb, mindenképp
történjen meg a beavatkozás. Egy nemzetközi tanulmány azt mutatta, hogy a
lélegeztetett betegek átlagban 11 nap után átestek a légcsőmetszésen. Arra azonban
nincs még egyértelmű bizonyíték, hogy a korai tracheostomia számos előnnyel bírna
a későivel szemben. Egyes tanulmányok azt találták, hogy a 7. napon
tracheostomizált betegek rövid távú kimenetele jobb volt
14. napon
tracheostomizált betegekhez képest, de a hosszú távú kimenetelben nem volt
különbség.
I./6.1.3.5. A tracheostomia behelyezésének technikái

A tracheostomia képzése és a tracheostomiás kanül (1. ábra) behelyezése a trachea
első négy porca közti rések valamelyikében, leggyakrabban az első 2 trachea-porc
között történik.
Mely esetekben
A tracheostomia képzésének két fő technikája ismeretes:
részesítsük előnyben a
● Sebészi tracheostomia
sebészi tracheostomiát a
● Percutan tracheostomia
percutan technikával
A percutan tracheostomia előnye a sebészivel szemben, hogy jóval
szemben?
költséghatékonyabb, ágy mellett is elvégezhető, rövidebb idő alatt elkészül, és
összességében kevesebb szövődménnyel jár. Mindemellett azonban a trachea elülső
falának sérülése és hátsó falának perforatiója, valamint a késői trachea stenosis
gyakrabban fordul elő percutan technika esetén. Ezen szövődmények rátája
csökkenthető, ha a beavatkozást folyamatos bronchoscopos kontroll mellett
végezzük. A sebészi tracheostomia nagy előnye, hogy a beavatkozás folyamatosan a
képletek szem ellenőrzése mellett történik, így bizonyos betegcsoportnál csak ennek
az elvégzése javasolt:
● Obes betegek
● Pajzsmirigymegnagyobbodás
● Rossz nyaki anatómia
● Gyermekek
● Coagulopathia

Kérdés

1_abra_1.06.01.3_fejezet_jpg
felirat: 1. ábra: tracheostomiás kanül
Forrás: http://www.smiths-medical.com/upload/products/thumbImages/thumb-100800-blu.jpg

I./6.1.3.6. Tracheostomia során fellépő szövődmények

A tracheostomia során fellépő szövődményeket három csoportra oszthatjuk az
alapján, hogy időben mikor jelentkeznek:
1. Azonnali szövődmények (24 órán belül)
- Súlyos vérzés, tracheolaryngealis sérülés, légút elvesztése, pneumothorax,
pneumomediastinum, nyelőcső sérülés, tubus malpozíció, hypoxia,
bacteraemia
Megjegyzés
2. Korai szövődmények (1-7 napon belül)
- perzisztáló vérzés, tubus malpozíció, tubus elzáródás, sebfertőzés
A tracheostoma
3. Késői szövődmények (7 nap után)
képzését követő 7-10
- tracheomalatia, tracheastenosis, tracheaporc sérülés és nekrózis, tracheanapon belül kerüljük a
oesophagealis fistula, aspiráció, krónikus beszéd- és nyelészavarok, tracheakanülcserét
cutan fistula
A tracheostomia-s kanül cseréje rutinszerűen nem szükséges. Általánosságban
elmondható, hogy cserére leginkább csak akkor kerül sor, ha funkcionális probléma
áll fenn: sérült cuff, elzáródott vagy sérült tracheostomás kanül, rossz helyzetű kanül.
Mindenképp fontos kiemelni, hogy amennyiben a tracheostoma képzését követő 7-10
napon belül kényszerülünk kanülcserére, nagy a veszélye annak, hogy a friss kanül
eltávolítása után a trachea körüli szövetek még annyira összefekszenek, hogy az
újonnan behelyezni kívánt kanüllel nem találjuk meg a trachea nyílását. Ebben az
esetben endotrachealis intubáció végzése szükséges.
I./6.1.3.7. Conicotomia
A conicotomia egy olyan légútbiztosító beavatkozás, mely jóval kevesebb
gyakorlattal is könnyen elvégezhető, mint a sürgősségi tracheostomia, mindemellett
kevesebb eszközt és előkészületet igényel.
A conicotomia-t vagy más néven crico-thyreotomia-t a pajzs- és gyűrűporc közt
elhelyezkedő ligamentum crico-thyroideum átmetszésével végezzük, mely történhet
szikével, vagy az erre a célra előre összeállított, percutan conicotomiás szettel.
Indikációja megegyezik a sürgősségi tracheostomia indikációjával, kontraindikációját
képezi azonban a 12 év alatti kor, és a súlyos gégesérülés.
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I./6.2. Mellkaspunctio-, drainage
I./6.2.1. Tanulási cél
A fejezet célja a mellkaspunctio és mellkasdrainage
kontraindikációinak, szövődményeinek ismertetése, valamint
beavatkozások kivitelezésének felvázolása.

indikációinak,
az említett

I./6.2.2. Kompetencia
A fejezet elsajátításával a hallgató képes lesz felállítani a mellkaspunctio és
mellkasdrainage indikációját, tisztában lesz ezen beavatkozások kontraindikációival és
szövődményeivel, valamint ismerni fogja a beavatkozás kivitelezésének egyes lépéseit,
melyet azonban önállóan elvégezni még nem lesz képes.

I./6.2.3. Bevezetés
A mellkaspunctio egy percutan technika, mely során egy steril tű kerül bevezetésre a
pleuralis térbe, amelyen keresztül a pleuralis térben levő folyadék vagy levegő
leszívható, hogy a negatív intrathoracalis nyomást visszanyerjük, és a tüdőt
expandáljuk. Ez a beavatkozás történhet diagnosztikus vagy terápiás céllal, előbbinél a
lebocsátott folyadék (levegő) mennyisége kicsi, és csupán mintanyerésre szolgál.
Mellkasi drainage esetén egy vastagabb, steril cső (mellkascső, 1. ábra) kerül
bevezetésre a pleuralis térbe. Pneumothorax, haemothorax és empyema esetén inkább
ezt részesítjük előnyben.
Mindkét beavatkozás gyakran előfordul traumatológián, sürgősségi betegellátásban,
intenzív osztályon, és krónikus betegellátó osztályokon egyaránt, azonban csak olyan
szakember végezze, aki gyakorlott kivitelezésükben, mivel súlyos, életet veszélyeztető
szövődményekkel járhatnak.
1_abra_1.06.02_fejezet.jpg
felirat: 1. ábra: Mellkascső

I./6.2.4. Anatómiai alapismeretek
A tüdők normál körülmények között a pleuralis térben találhatók, mely egy zárt,
serosus váladékkal bélelt üreg, és két, mesothel sejtekből álló réteg borítja. A
közvetlenül a tüdőkkel érintkező réteg a visceralis, a mellkasfallal érintkező, külső
réteg pedig a parietalis pleura. A két pleura közti nyomás negatív, -2 - -5 vízcm,
köztük pedig serosus váladék található, mely a tüdő súrlódások nélküli mozgását
Megjegyzés
biztosítja. Ezt a folyadékot a parietalis pleura sejtjei termelik és abszorbeálják, és a
nyirokrendszer felé drainálják. Naponta összesen kb. 500 ml folyadék halad át ezen a
Normál körülmények
területen, azonban egy adott időben ennek mennyisége nem haladja meg a 3 ml-t. Ezt
közt naponta kb. 500
az egyensúlyi állapotot számos kórkép megbonthatja: fokozott folyadékbelépés a
ml folyadék halad át a
hidrosztatikus nyomás (congestiv szívelégtelenség) vagy az onkotikus nyomás
pleuralis téren
(gyulladás) megváltozásával, esetleg a nyirokkeringés irányába való áramlás
akadályoztatása (malignus megbetegedés).
A punctio/drainage helyes kivitelezése céljából fontos tudnunk továbbá, hogy az
intercostalis érképletek az adott bordák alsó széle mentén futnak.

I./6.2.5. Indikáció

Pneumothorax: a pleuralis térben való levegő felgyülemlését jelenti, mely a
leggyakoribb indikációját képezi a mellkasi drain behelyezésének. Felismerésében a
fizikális és radiológiai vizsgálat (leginkább a mellkas-röntgen) segít. Az érintett
területen csökkent légzési hang és hypersonor kopogtatási hang hallható, tenziós
Kérdés
pneumothorax esetén pedig mindehhez rapidan kialakuló deszaturáció és
Melyek a mellkasi
hemodinamikai instabilitás is társul.
drainage leggyakoribb Anterior pneumothorax esetén a felismerés mellkas-röntgen alapján nehézkes lehet,
indikációi?
ilyenkor mellkas-CT segítheti a diagnózis felállítását.
Okai: spontán, trauma, nekrotizáló pneumonia, intersticiális fibrosis, malignitás,
bullosus emphysema, iatrogénia (pozitív nyomású lélegeztetés, mellkaspunctio,
centrális véna kanülálása, stb.).
Hemothorax: a pleuralis térben felgyülemlő vér oka lehet trauma, spontán vérzés és
iatrogénia. Utóbbi szövődmény leggyakrabban a mellkasi punctio során fordulhat elő
az a. mammaria, intercostalis erek, illetve közvetlenül a tüdő sérülése miatt.
Empyema: a pleuralis tér gennyes gyulladása, melynek oka lehet nekrotizáló
pneumonia, trauma, mellkasi műtét utáni posztoperatív állapot, szeptikus embolia,
hemothorax inadekvát eltávolítása, valamint intraabdominalis infekció. Definitív
megoldását a nagy lumenű csővel végzett mellkasi drainage, valamint az antibiotikus
terápia jelenti.
Chylothorax: a nyirok felgyülemlése a pleurails térben, melynek oka lehet trauma,
congenitális kórállapot, malignitás, tuberculosis, vagy a v. subclavia obstrukciója.
Fluidothorax (hydrothorax): transsudatum vagy exsudatum felgyülemlése a pleuralis
térben. Transsudatum felgyülemlése esetén elsősorban a kiváltó ok kezelése és
kontrollja lényeges (congestiv szívelégtelenség, cirrhosis, veseelégtelenség). Az
exsudatum felgyülemlésének leggyakoribb okai: malignitás, mellkasi műtét,
immunmegbetegedés, infekció, iatrogénia.

1I./6.2.6. Kontraindikáció
A mellkaspunctionak/mellkasi drainage-nak abszolút kontraindikációja nem ismert,
mindig körültekintő klinikia mérlegelés szükséges az indikáció felállításakor.
Fokozott odafigyelés szükséges a következő állapotok fennállása során:
● Coagulopathia, antikoaguláns kezelés, trombocytopenia
● A szúrás helyén fennálló bőrfertőzés
● Pozitív nyomású lélegeztetés
● Diagnosztikus punctio esetén, ha a mellkasi folyadék nem haladja meg az 1 cm
vastagságot

I./6.2.7.Mellkaspunctio kivitelezése
Mielőtt a punctio-t elvégezzük, fontos a folyadék pontos helyének és mennyiségének
megbecsülése egyrészt fizikális, másrészt radiológiai vizsgálattal. A mellkas-röntgen
mellett nagy segítséget nyújt a mellkasi ultrahang, magát a punctio-t is kivitelezhetjük
folyamatos ultrahang-kontroll mellett.
Fontos az aszepszis szabályainak betartása, ezért mindig steril körülmények közt
dolgozunk. Miután a szúrásra kiválasztott területet - vagyis ahol a folyadék
vastagságát a legnagyobbnak gondoljuk - izoláltuk, a bőr alá helyi érzéstelenítőt
fecskendezünk, majd a punctios tűvel óvatosan, a kiválasztott bordaköz alsó
bordájának felső szélén folyamatos szívás mellett haladunk tovább a pleuralis tér felé,
amíg folyadékot nem aspirálunk. A pleuralis térbe további helyi érzéstelenítőt
fecskendezhetünk, majd egy fecskendő segítségével a folyadékot leszívhatjuk, vagy

egy Seldinger-technikával behelyezett műanyag kanült vezethetünk be, és a folyadékot
lebocsáthatjuk.

I./6.2.8. Mellkasi drainage kivitelezése
A mellkasi drainage kivitelezése előtt szintén fontos a körültekintő fizikális és
radiológiai vizsgálat. Helye a medioclavicularis vonal 2. bordaköz, vagy az elülső
Hol van a mellkasi
axillaris vonal, 4.-5. bordaköz alsó bordájának felső széle.
punctio/drainage helye? Az aszepszis szabályait betartva végezzük a beavatkozást, a szúrás helyét helyi
érzéstelenítővel befecskendezzük, majd a fecskendővel próbapunctio-t végzünk.
Ezután egy kb. 1-2 cm széles metszést ejtünk a bőrön szikével, és egy eszköz
segítségével feltágítjuk a bordaközi izmokat, és átfúrjuk a parietalis pleurát. Ujjunkkal
leellenőrizzük a rést, majd behelyezzük a mellkasi draint.
A mellkasi driant eszköz nélkül, egy trokár segítségével is behelyezhetjük, ám
ilyenkor fokozottan figyelnünk kell arra, hogy a tüdőszövet ne sérüljön.
A driant ezután 15-20 vízcm-es szívásra tesszük, és rendszeresen kontrolláljuk, hogy a
szívás adekvátan történik-e.
Kérdés

Mind mellkaspunctio, mind mellkasi drainage után szükséges mellkas-röntgen kontroll
elvégzése, hogy a punctio/drainage eredményességét ellenőrizzük, valamint az
esetleges szövődményeket észleljük.

I./6.2.9. Szövődmények
A mellkaspunctio/drainage számos szövődménnyel járhat, melynek incidenciája
összességében a 9%-ot is eléri. A mellkascső bevezetése/punctio során előfordulhat az
intercostalis erek, a. mammaria, lép, máj, tüdő és szív sérülése. Nagy mennyiségű,
krónikusan fennálló folyadék hirtelen lebocsátásakor reexpanziós tüdőödéma alakulhat
ki. Ritkán empyema, infekció jelentkezhet, a mellkascső eltávolítása után pedig
reziduális pneumothorax maradhat vissza.
A behelyezett mellkascső fájdalmat okozhat, és limitálhatja a mély belégzést, ezért
csak annyi ideig tartsuk benn, amíg feltétlenül szükséges.
Irodalom

Richard S. Irwin, James M. Rippe, Frederick J. Curley, Stephen O. Heard:
Procedures and Techniques in Intensive Care Medicine 3rd Edition, Lippincott
Williams and Wilkins 2003, ISBN: 0-7817-4334-6
2. John E. Heffner: Diagnostic thoracocentesis, 2012 June UpToDate,
www.uptdate.com
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I./6.3. Bronchoscopia
I./6.3.1. Tanulási cél
A fejezet célja a bronchoscopia indikációinak, kontraindikációinak,
szövődményeinek
ismertetése, valamint
az említett
beavatkozások
kivitelezésének felvázolása.

I./6.3.2. Kompetencia
A fejezet elsajátításával a hallgató képes lesz felállítani a bronchoscopia
indikációját, tisztában lesz a beavatkozás kontraindikációival és
szövődményeivel, valamint ismerni fogja a kivitelezés lehetséges módjait.

I./6.3.3. Bevezetés
A bronchoscopia a bronchialis fa endoszkópos vizsgálatát jelenti. Két fő módja
ismert, a rigid és flexibilis bronchoscopia.
Kérdés
Rigid bronchoscopia során a proximalis légutak kerülnek vizualizálásra,
elvégzéséhez műtői körülményekre és általános anesztéziára van szükség, és
Melyek a flexibilis
nagyobb szövetek eltávolítása is megvalósítható segítségével. Azokban az
bronchoscopia előnyei a rigid esetekben, amikor súlyos hemoptisis megoldása, idegentest eltávolítása,
bronchoscopia-val szemben? vascularis tumor biopsziája, endoscopos lézeres beavatkozás és
tracheobronchialis strictura megoldása szükséges, ez a választandó beavatkozás.
A flexibilis bronchoscopia jóval szélesebb körben alkalmazható, nem igényel
műtői körülményeket, ágy mellett is elvégezhető, és kevesebb gyakorlattal is
könnyen megvalósítható. A trachea, proximalis és segmentalis légutak is
vizualizálhatók vele. Az alábbiakban főként erről a beavatkozásról lesz szó.

I./6.3.4. Indikáció
A bronchoscopia indikációi két fő csoportba, diagnosztikus és terápiás
indikációra oszthatók.
Diagnosztikus indikáció:
● feltételezett pneumonia (bronchoalveolaris lavage-ból vett minta nyerése
és mikrobiológiai tenyésztése céljából)
● parenchymás, ismeretlen eredetű elváltozások
● mediastinalis nyirokcsomó megnagyobbodás
● hemoptysis (kivéve ha tüdőembolia, pulmonalis infarktus okozza)
● perzisztáló atelectasia (légúti elzáródás okozhatja: nyákdugó, tumor,
coagulum)
● perzisztáló infiltrátum
● mellkasi trauma (a bronchusok sérülésének tisztázása céljából)
● füst inhaláció
● feltételezett tracheo-oesophagealis fistula
● feltételezett bronchopleuralis fistula
Terápiás indikáció:
● nyákdugó és az általa okozott atelectasia megoldása
● idegen test a légutakban
● endotrachealis intubáció (pl. nyaki gerinc sérülés, nehéz intubáció esetén
segíti a tubus behelyezését)
● lézeres beavatkozás

●
●

tracheobronchialis stent behelyezése
ballon dilatáció

I./6.3.5. Kontraindikáció

Kérdés
Melyek a bronchoscopia
kontraindikációi?

A bronchoscopia kontraindikációinak nagy része a beavatkozás mellett
jelentkező tachycardiához, bronchospazmushoz és hypoxaemiához kapcsolódik.
Emiatt a beavatkozás kontraindikációját képezi a kontrollálatlan
szívelégtelenség, myocardialis ischeamia, szignifikáns hypotensio, hypertensio,
bradycardia, tachycardia, súlyos hypoxia, életet veszélyeztető arrhytmiák.
Amennyiben biopszia vagy szöveti aspiráció tervezett, további kontraindikációt
jelent az alvadászavar, antikoaguláns és trombocyta-aggregáció kezelés,
trombocytopenia.
Koponyasérültek esetén a beavatkozás során jelentősen megnőhet az
intracranialis nyomás, ezért ezekben az esetekben fontos a megfelelő anesztézia,
és az esetleges izomrelaxálás. Szignifikáns neurológia károsodást mindezek
ellenére nem sikerült kimutatni ebben a betegcsoportban bronchoscopos
beavatkozások után.

I./6.3.6. Kivitelezés
Kérdés
Milyen beavatkozások
végezhetők el
bronchoscopiaval?

Kérdés
Mennyire gyakori a
szövődmények aránya
bronchoscopia során?

A bronchoscopia kivitelezése megfelelő előkészítettséget igényel.
Fontos, hogy rendelkezésre álljanak a szedáció, esetleges légútbiztosítás,
lélegeztetés és a megfelelő betegmonitorizálás eszközei. A beteg éhgyomorra
érkezzen, és az egész beavatkozás alatt monitorozzuk. Amennyiben intubált,
lélegeztetett betegről van szó, a beavatkozás előtt közvetlenül és alatta 100%
belélegzett oxigénkoncentrációval lélegeztessünk.
A betegeket a beavatkozáshoz szedálni és érzésteleníteni kell, az ehhez
kapcsolódó részleteket ld. a IV./10.2. fejezetben.
Éber beteg esetén a flexibilis bronchoscopot nasalisan, intubált beteg esetén
pedig az endotrachealis tubushoz csatlakozó gumidugón keresztül juttatjuk a
tracheába.
A vizsgálat részét képezi a nyálkahártya, valamint a légutak (trachea,
főbronchusok, segmentalis bronchusok) méretének, stabilitásának inspekciója.
Ahhoz, hogy pontos diagnózishoz jussunk, illetve hogy terápiás lépéseket
tehessünk, számos beavatkozás is elvégezhető:
● kefebiopszia
● BAL (bronchoalveolaris lavage) – a bronchoscopot addig toljuk előre,
amíg beékelődik, majd 20-50 ml sóoldatot fecskendezünk a bronchusba,
és a bronchoscophoz csatlakozó szívóval visszaszívjuk a folyadékot
● bronchus mosás – ezt terápiás céllal végezhetjük, nem kell a
bronchoscopot „beékelni”, és 10-20 ml folyadék bemosása elegendő
● endobronchialis biopszia
● transbronchialis biopszia
● aspirációs mintavétel

I./6.3.7. Szövődmények
Annak ellenére, hogy a flexibilis bronchoscopia aránylag biztonságos
beavatkozás, és a szövődmények aránya kicsi (kb. 0,08-1,08%), fontos, hogy
csak az eljárásban gyakorlott személy végezze el.
A 24 órán belül jelentkező szövődmények közt szerepel a láz, pneumonia,
vasovagalis reakciók, laryngo- és bronchospazmus, arrhytmiák, pneumothorax,
aphonia, vérzés, és az anesztéziával kapcsolatos komplikációk.
A kritikus állapotú betegek esetén a szövődmények kialakulásának aránya

nagyobb, itt különösen gyakran vérzés, broncho- és laryngospazmus alakulhat ki.

Irodalom

Richard S. Irwin, James M. Rippe, Frederick J. Curley, Stephen O.
Heard: Procedures and Techniques in Intensive Care Medicine 3rd
Edition, Lippincott Williams and Wilkins 2003, ISBN: 0-7817-4334-6
2. Kevin
C. Wilson: Flexible bronchoscopy: indications and
contraindications, 2012 June UpToDate, www.uptodate.com
3. Shaheen Islam: Flexible bronchoscopy: equipment, procedure, and
complications, 2012 june UpToDate, www.uptodate.com
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I./6.4. Vénabiztosítás
I./6.4.1. Tanulási cél
A fejezet célja:
● Megismertetni a hallgatót a különböző vénabiztosítási módszerekkel
● Felvázolni azok indikációit, szövődményeit, valamint technikai kivitelezésének
alapjait

I./6.4.2. Kompetencia
A fejezet elsajátításával a hallgató képes lesz dönteni arról, hogy milyen vénás utat
válasszon adott szituációkban, ismerni fogja a különböző vénabiztosítási módszerek
indikációit, kontraindikációit és szövődményeit, valamint felügyelet mellett képes lesz
azok gyakorlati kivitelezésére.

I./6.4.3. Bevezetés
A kritikus állapotú betegek ellátásának fontos mozzanata a vénabiztosítás, hiszen ezen
keresztül tudjuk a betegeket gyógyszerelni, illetve ha kell, folyadékkal szubsztituálni.
Sürgős esetben a perifériás vénabiztosítás az elsőként választandó módszer, amennyiben ez
sikertelen, és rendelkezésre áll, választhatjuk az intraossealis utat. Ha az ellátó gyakorlott
centrális véna biztosításában, és a beteg állapotát egy bizonyos szintig sikerült stabilizálni,
szóba jön ennek a behelyezése is, amennyiben indokolt.
Az érbe helyezendő katéterek polimerből készülnek, és wolfrám- vagy báriumsókkal
impregnálják őket. A rövid ideig bennmaradó kanülök anyaga általában poliuretán, a
hosszabban (akár hónapokig) benntartható kanülöké pedig szilikon, amely kevésbé
trombogén.
A kanülök méretét külső átmérőjük alapján adják meg French-ben (F), vagy Gauge-ban
(G). Ha a French-et milliméterben szeretnénk megkapni, 0,33-mal be kell szoroznunk, a
Gauge átszámítása ennél bonyolultabb (1. táblázat).
1_tablazat_1.06.04_fejezet.jpg
felirat: 1. táblázat: Katéterméretek

Kérdés
Mi határozza meg a
folyadék
áramlásának
nagyságát egy
kanülön keresztül?

Fontos ismernünk, hogy az adott katéteren keresztül mekkora áramlás biztosítható.
A katéteren való áramlás nagyságát a Hagen-Poiseuille törvény adja meg, mely szerint az
áramlás egyenesen arányos a kanül vastagságával (r), és fordítottan annak hosszával (L):
Q=∆P(πr4 / 8L), vagyis minél vastagabb és rövidebb egy kanül, annál nagyobb áramlás
biztosítható rajta keresztül. Ez alapján érthető, hogy a perifériás kanül igen, míg a centrális
vénás kanül nem igazán alkalmas gyors folyadékpótlásra.
2_tablazat_1.06.04_fejezet.jpg
felirat: 2. táblázat: Az egyes katétertípusok nagysága

I./6.4.4. Perifériás vénabiztosítás
Amint azt már említettük, a vénabiztosítás legegyszerűbb módja a perifériás
vénakanülálás, mely gyors, egyszerű, aránylag kevés gyakorlattal elsajátítható, és alacsony
a szövődményrátája.
Perifériára különböző méretű kanülöket (ún. branülöket) helyezhetünk be, a méreteket

különböző színekkel jelzik. A felnőtt ellátásban alkalmazott branül legalább 20 G
nagyságú, mely kb. 30 ml/perc áramlást biztosít, gyors folyadékpótlásra pedig legalább
18 G nagyságú branült alkalmazzunk, mellyel 100 ml/perces áramlás érhető el (1. ábra).

Kérdés
Mekkora kanül
szükséges egy
hypovolaemiás
beteg számára?

1_abra_1.06.04_fejezet.jpg
felirat: 1. ábra: A különböző méretű branülök
Forrás: http://www.ucgenmedikal.com/images/kanulqweqqw.jpg
A branült, amennyiben egy mód van rá, a felső végtagba helyezzük, ez egyrészt
kényelmesebben hozzáférhető, másrészt kisebb a trombózis kialakulásának esélye.
Eltávolítása 3-5 nap múlva szükséges, hogy az esetleges phlebitis kialakulását megelőzzük.
Amennyiben a karon való vénabiztosítási kísérlet sikertelen, sürgősségi szituációban
próbálkozhatunk a v. jugularis externa kanülálásával is.

I./6.4.5. Centrális véna biztosítása
A kritikus állapotú, intenzív osztályon kezelt, hosszabb ideig stabil vénás utat igénylő
betegek esetén centrális véna biztosítása szükséges.
A centrális véna kanülálásának indikációi:
● Hemodinamikai monitorozás (CVP mérés)
● Gyógyszeradagolás (egyes gyógyszerek csak centrális vénás kanülön keresztül
adhatók: vazoaktív szerek, katekolaminok, amiodaron, kemoterápiás szerek,
kálium)
Kérdés
● Parenterális táplálás (800 mOsm-nál nagyobb koncentrációjú oldatok csak
centrális kanülön keresztül adhatók)
Mely gyógyszerek és
● Perifériás véna biztosításának sikertelensége
oldatok nem
● Plazmaferezis, aferezis, hemodialízis
adhatók perifériás
● Transvenosus pacemaker, Swan-Ganz katéter behelyezése
kanülön keresztül? A centrális véna kanülálásának számos szövődménye lehet, melynek aránya függ a katéter
behelyezésének módjától, helyétől (melyik érbe helyezzük), valamint az ellátó
gyakorlottságától.
Egyes tanulmányok csupán 15%-os, míg más tanulmányok 33%-os szövődményrátát írtak
le. A szövődmények kialakulásának aránya ultrahangvezérelt technikával jelentősen
csökkenthető. A leggyakoribb, szúrással kapcsolatos szövődmények közé tartoznak: a
katéter behelyezésének sikertelensége (22%), artéria punctio (5%), katéter malpozíció
Kérdés
(4%), pneumothorax (1%), haematoma (1%), haemothorax (<1%). Emellett a vezetődrót
behelyezésekor arrhytmia jelentkezhet, mely általában a drót kijjebb húzása során
Melyek a centrális megszűnik.
véna kanülálás
A később jelentkező szövődmények között szerepel a katéter-asszociálta infekció,
szövődményei?
trombózis, valamint ha a katéter túl mélyen helyezkedik el, a szívbelhártya ulceratioja,
perforatioja. Utóbbi megelőzhető azzal, hogy a katétert nem helyezzük túl mélyre,
maximum 16-18 cm-re.
A katéter eltávolítása után vérzés és légembolia jelentkezhetnek. Mind a behelyezésnél,
mind az eltávolításnál fontos, hogy amennyiben lehetséges, a beteg alvadási paraméterei
rendezettek legyenek, bár a coagulopathia önmagában nem képezi a beavatkozás
kontraindiákcióját.
A centrális vénás kanül a v. jugularis interna, v. subclavia vagy a v. femoralis
valamelyikébe helyezhető. Az, hogy melyik eret pungáljuk az első két esetben, az ellátó
gyakorlottságától függ, mivel a szövődmények gyakorisága szignifikánsan nem különbözik
egymástól. V. femoralis punctio azonban csak akkor jön szóba, ha az előző két ér punctioja
sikertelen, mivel ebben az esetben a trombózis kialakulása és az artéria punctioja
szignifikánsan gyakoribb.
Kérdés

A centrális véna kanülálása az aszepszis szabályainak szigorú betartásával történik, az ún.
Seldinger-technikával. Mint azt már korábban említettük, ma már egyre elterjedtebb az

Mely erek
pungálhatók
centrális vénás
kanülálás során?

ultrahangvezérelt punctio, mellyel a szövődmények aránya csökkenthető.
A centrális vénás szett (2. ábra) részei maga a punctio-s tű, a Seldinger-drót, a kanül, (1-4
lumenű), fecskendő, tágító, és a kanül rögzítéséhez szükséges eszközök. A szúrás alatt a
beteget végig monitorozzuk az esetlegesen fellépő arrhytmiák észlelése céljából, és
amennyiben nem kontraindikált, Trendelenburg helyzetbe hozzuk.
Miután a szúrni kívánt területet izoláltuk, lidocaint fecskendezünk a bőr alá, majd a
punctios tűt és a hozzá csatlakozó fecskendőt folyamatos aspiráció mellett toljuk előre, a
vénába. V. jugularis interna szúrása esetén, ha nem ultrahangvezérelt technikával szúrunk,
az a. carotist folyamatosan tapintjuk, és attól lateralisan szúrunk, v. subclavia kanülálása
esetén pedig közvetlenül a clavicula alatt, annak közepétől kb. 2-3 cm-re szúrunk, és
haladunk a jugulum irányába.
Amint vért aspirálunk, és meggyőződtünk róla, hogy az nem artériás eredetű, bevezetjük a
Seldiner drótot az érbe, és kihúzzuk a tűt. Ezután a bőrt a tágítóval feltágítjuk, majd a
Seldinger-dróton keresztül felvezetjük a kanült, a drótot kihúzzuk, és a kanült rögzítjük.
Amennyiben v. jugularis interna és v. subclavia kanülálása történt, mellkas-röntgen
felvétellel ellenőrizzük a kanül helyzetét és egyben kizárjuk a pneumothoraxot.
2_abra_1.06.04_fejezet.jpg
felirat: 2. ábra: Centrális vénás szett

I./6.4.6. Az intraossealis tű

Kérdés
Melyek az
intraossealis tű
behelyezésének
indikációi?

Az intraossealis technikát 1922-ben alkalmazták először, majd a ’40-es években terjedt el a
gyermekek ellátásában. Ezután évtizedekig nem használták, majd a ’80-as években újra
felfedezték.
Jelenleg az életet veszélyeztető kórállapotok esetén alkalmazzuk mind a felnőtt, mind a
gyermek ellátásban.
Indikált minden olyan esetben, amikor keringésmegállás, sokkállapot áll fenn, vagy egyéb
ok miatt vénás út szükséges, és 90 másodpercen belül, vagy második próbálkozásra sem
sikerül perifériás vénát biztosítani.
Az intraossealis kanülálást az teszi lehetővé, hogy a hosszú csöves csontokban található,
csontos mátrix által kibélelt, medulláris sinusok vérét elvezető vénák nem kollabálnak
hypovolaemia, sokk fennállása során sem. Az intraossealis tű a következő csontokba
helyezhető:
● Proximalis tibia
● Distalis tibia
● Distalis femur
● Proximalis humerus
● Manubrium sterni (csak felnőttek esetén)
Az intraossealis úton keresztül bármilyen gyógyszer, folyadék és vér beadható, mely pár
másodperc múlva a keringésbe kerül. A beadott gyógyszerek dózisa megegyezik a vénás
dózissal. Beadás után a gyógyszer bemosása szükséges, az infúziót pedig 300 Hgmm-es
túlnyomással kell adagolni.

Az intraossealis tű behelyezésének kontraindikációi:
● A kiszemelt csont törése
Kérdés
● 24 órán belüli intraossealis tű a kiszemelt csonton
● Cellulitis, osteomyelitis
Milyen gyógyszerek
● Osteoporosis, osteogenesis imperfecta
és oldatok adhatók
● Jobb-bal shunt (fokozottabb a zsírembolia veszélye)
be intraossealis tűn
Az
intraossealis tű (3. ábra) behelyezésére többféle módszer ismert. A manuális, kézzel
keresztül?
„befúrható” tű mellett pedig különböző speciális eszközök is elterjedtek, melyekkel a tű
behelyezése egyszerűbb, mint pl. az intraossealis fúró és az intraossealis pisztoly.

3_abra_1.06.04_fejezet.jpg
felirat: 2. ábra: Intraossealis tű
Forrás:
http://img.medscape.com/pi/emed/ckb/clinical_procedures/1331340-1331351940993-1688931tn.jpg

A behelyezett intraossealis tűt, tekintettel arra, hogy ez csak egy átmeneti megoldás, illetve
hogy a szövődmények rátáját csökkentsük, 24 órán belül szükséges eltávolítani.
A beavatkozás szövődményeként osteomyelitis, csonttörés, a tű malpozíciója, valamint
zsírembolia fordulhatnak elő.
Eddig halálos szövődményt csupán a sternumba helyezett tű esetén írtak le, melynek okai
mediastinits, hydrothorax és a nagyerek sérülése voltak.
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I./6.5. Artériás kanülálás és nyomásmérés
Az artéria kanülálását általában a folyamatos invazív nyomásmérés és vagy perctérfogatmérés miatt végezzük.
Mint minden invazív eljárásnál a PICPAC szabályokat érdemes betartani, azaz
P-planning-tervezés
I indication, utility-indikáció
C contraindication, complication-kontraindikáció, komplikáció
P patient comfort-analgézia,anesztézia, információ nyújtása
A aszepszis
C continued safe care-folyamatos biztonságos ellátás.
A tervezés során tudnunk kell a beavatkozás előnyét és kockázatát a betegre nézve. A direkt nyomásméréssel
folyamatosan monitorizálhatjuk betegünket és vérgáz mintákat is vehetünk. Azt is tudnunk kell melyik
artériába helyezzük a kanült és milyen technikával. Nem szabad azt a végtagot használni, amelyen artériás
műtét (érműtét, Chimino shunt, Blalock-Taussig-shunt, stb) vagy nyirokcsomó eltávolitás történt. Érdemes
megkérdezni melyik kezét használja a beteg (jobb vagy balkezes), mert nagyobb veszteséget okozhat
bármilyen szövődmény esetén, ha a károsodás a domináns kezet érinti.
Az arteria radialis szúrásánál mindig végezzük el az Allan tesztet, azaz szorítsuk le az arteria radialist és
ulnarist, igy az arcus palmaris vérellátása megszűnik, a kéz sápadttá válik. Ezt követően engedjük fel az arteria
radialist. Ha a kéz rózsaszinné válik akkor a kéz két oldalról kap vérellátást, ha fehér marad akkor csak egy
végartéria van. Ilyenkor kanüláljuk a másik kezet, esetleg az arteria femoralist.
A punkció kivitelezése történhet direkt vagy Seldinger technikával.
Az artéria radialis mellett az axillaris, femoralis, brachialis arteriakat is használhatjuk. Kanülálásra ne
használjunk G18-nál nagyobb lumenű kanült, radialisba lehetőleg G20-t tegyünk.
Az arteria szúrásának szövődménye a trombózis, érsérülés, vérzés, elzáródás és az infekció.
A másik talán ugyanennyire fontos tevékenység a nyomásmérő szerelék és transducer összeállitása. A nyomás
méréshez szükséges az
● Artériás kanül,
● Az egyszer használatos alacsony compliance-ű, folyadékkal töltött szerelék,
● A transducer
● A monitor
● A túlnyomásos rendszerű, heparinos átmosó rendszer.
A heparin adásánál mindig ellenőrizzük kaphat-e a beteg heparint, ellenkező esetben trombin inhibitorokat kell
alkalmaznunk.
A megfelelő minőségű artériás nyomásgörbéhez egy buborékmentes, megtöretés mentes rendszer szükséges,
amelynek nullpontja a jobb pitvar magasságában van.
Fontos tudnunk, hogy a rendszernek saját rezonanciája is van, ami felerősítheti vagy éppen túlcsillapítja a
nyomásgörbét.

I./6.6. Szívperctérfogat mérése

Cél

A hallgató megismeri a legfontosabb perctérfogatmérési lehetőségeket, azok mérési alapját és a
legfontosabb paramétereket.

Tanulási idő 2 óra
Kulcsszavak termodilúció, impedancia, Fick-elv , Stewart Hamilton egyenlet
A bevezetőben muszáj leszögeznünk, hogy csak akkor végzünk perctérfogatmérést, ha a beteg
állapota a szöveti oxigénellátás és a fogyasztás folyamatos észlelését, ill. a hemodinamika
volumetriás monitorizálását megkívánja. Ez durva közelítésben azt jelenti, hogy a beteg
nyomásértékei olyanok, hogy nem alkalmasak a perctérfogat becslésére. Ilyen állapotok az
alacsony szisztolés nyomásértékek, aritmia, fokozatosan vagy hirtelen romló állapot,
terápiarefrakter esetek, nagy dózisú inotróp szerek adása. Akkor is érdemes volumetriás méréseket
végeznünk, ha a nyomás és volumen közötti kapcsolat eltér a normális viszonyoktól, pl.
billentyűhiba, dilatatív kardiomiopátia stb.
A perctérfogat mérése különféle módon történhet. Összefoglalásként ld. a táblázatot. Ennek
alapján a perctérfogat mérésének elve lehet:
a) a Fick elv alapján.
Ha adott áramlású folyadékhoz időben konstans mennyiségű anyag keveredik, akkor az egységnyi
idő alatt a folyadékhoz keveredő anyag mennyisége egyenesen arányos a folyadék áramlásának és
a keveredési pont előtt és után mért koncentrációk különbségének szorzatával. Vagyis ha tudjuk
az egy percre eső oxigénfogyasztást (kalorimetria) és az artériás és vénás vér oxigéntartalmát, ki
tudjuk számolni a perctérfogatot.
dx/dt (oxigénfogyasztás)= Q•(Cartériás-Cvénás)
b) dilúció alapján
Festék hígitás
Ismert mennyiségű festék (indocyanin zöld, lítium) bejuttatása a pulmonáris artériába, majd a
festék koncentrációjának mérése perifériásan. Perctérfogat kiszámolható a bejuttatott
anyagmennyiség, a görbe alatti terület és az eltelt idő segítségével.
Termodilúció
Kis mennyiségű hideg sóoldat (5-10 ml) bejuttatása a pulmonáris artériába helyezett katéteren
keresztül. A hőmérsékletváltozás detektálása egy távoli termisztor segítségével. Kiszámítása a
Stewart Hamilton módszerrel történik.
Tb = Vér hőmérséklete
Ti = A befecskendezett oldat hőmérséklete
Vi = A befecskendezett volumen
∫ ∆ Tb . dt = A termodilúciós görbe alatti terület
K = Korrekciós állandó, amely a vér és a befecskendezett oldat specifikus súly- és hőmérsékleti
értékeiből tevődik össze
c) pulzuskontúr technika
az artériás görbe alatti területi alapján számolja ki a perctérfogatot. Más módszerrel történő
kalibrációval a mérés pontosabb. Folyamatos módszer.
d) ultrahangos módszerrel
A Doppler technikával az áramlási irány és a sebesség megmérhető. Ezt az aorta kiáramlási
csúcssebesség sebesség-idő integráljával (VTI) jellemezzük Az aorta átmérő ismeretében
meghatározható az ér keresztmetszete, így a véráramlás, majd a perctérfogat kiszámítható.

e) impedancia segítségével
Megfelelően kiválasztott pontok közti impedancia mérésével a véráramlás és a légzés jellemzői is
becsülhetők. Az impedancia mérés nagy előnye, hogy non-invazív, fájdalommentes és nem kellemetlen. A
vér áramlási sebességének növekedésével az áramlás irányában mérhető ellenállása csökken. A csökkenés
mértéke függ a hematokrit tartalomtól is.
A mérések során kiszámitott paraméterek:

CI cardiac index; CO cardiac output perctérfogat; SVI stroke volumen index; HR szívfrekvencia;
Hb hemoglobin-koncentráció (g/100 ml). Az SaO2 az artériás vér oxigénszaturációja (%), a PaO2
az oxigén parciális nyomása (Hgmm), a DO2 oxigénszállítás.

I./6.6.1. Artéria pulmonalis katéter
A Swan-Ganz katéter közvetlen méréseket tesz lehetővé a jobb szívfél működésére, előterhelésére és a
pulmonális nyomásviszonyokra vonatkozóan. Segítségével mód nyílik a keringő perctérfogat direkt mérésére
(termodilúciós módszerrel) és kevert vénás vérmintát is nyerhetünk rajta keresztül. Maga a katéter egy
speciális, 110 cm hosszú, több szárú
és beépített hőérzékelő szenzorral felszerelt, centrális vénás kanül,
amelyet a nyomásviszonyok folyamatos ellenőrzése mellett, a szív üregein keresztül az artéria pulmonalisba
úsztatunk addig, míg a vége valamelyik kis artéria ágban el nem akad (West III zóna), azaz beékelt (wedgelt)
pozícióba nem kerül. Ilyen módon mérhetjük a centrális vénás nyomást, a jobb kamrai, valamint a pulmonális
szisztolés és diasztolés nyomást. A megfelelő - beékelt - pozícióban mért katétervégi nyomást pedig
pulmonális kapilláris éknyomásnak (pulmonary capillary wedge pressure - PCWP) nevezzük, mely a bal
pitvari nyomással tekinthető egyenlőnek.
A mérés során standard mennyiségű hideg folyadékot injektálunk az egyik szárba, amely így a jobb pitvarba jut
(pontos hőmérsékletét az itt található szenzor méri). A beadott hidegbólus a vérárammal továbbhalad, és a 30
cm-rel távolabb lévő hőmérő érzékeli a hőhígulást, azaz a termodilúciót. A katéterhez csatlakoztatott monitor a
mért értékekből termodilúciós görbét rajzol, és ez alapján származtatott paraméterként kiszámítja
a verőtérfogatot, a szívindexet (perctérfogatot), valamint a szisztémás és kisvérköri érellenállást.

A perctérfogat mérésének pontosságát befolyásolhatja a katéter helyzete, a folyadék hőmérséklete,
mennyisége, az átlagolás módja, a légzés mely fázisában végezzük a mérését. A pulmonalis katéter indikációja
a kritikus keringési állapot, alacsony perctérfogat szindróma, jobb kamra elégtelenség, pulmonalis hipertónia,
alacsony ejekciós frakció. Általános kórképek közül a súlyos ARDS, égés, szepszis, tüdőrezekciós műtétek
tartoznak ide. Ne felejtsük el, hogy a kongenitális szívhibák jelentős része a jobb szívfelet érinti és ezért a PAC
felvezetése nehéz vagy lehetetlen. Pontatlan lesz a mérés trikuszpidális regurgitáció, aritmia, és intrakardiális
söntök esetén is.
A pulmonalis katéter szövődménye lehet vérzés, tüdőinfarktus, trombózis, infekció, csomóképződés a
katéteren.

I./6.6.2. PICCO
A PICCO két mérés típus integrációja. A mérés egyik formája a transzpulmonális termodilúció, amely
intermittáló mérést tesz lehetővé. Mivel az indikátort (hideg sóoldat) a vénába adjuk és az artériában mérjük a
görbét, ezért transzpulmonális módszernek nevezzük. A másik, folyamatos monitorizálást lehetővé tevő
méréstipus a pulzuskontúr analizis. A görbe formája alapján kalkulálja a volument. Előzetes kalibrációt igényel
a termodilúciós módszerrel.
A transzpulmonális termodilúcióhoz egy adott térfogatú, jéghideg vagy szobahőmérsékletű oldatot kell
centrális vénán keresztül befecskendezni. A beinjektált folyadék pontos hőfokát a referencia termisztor szenzor
méri. A „hűtött vérbólus" tovahaladását az artéria femoralisban (hasi aorta szakaszban) lévő termisztoros
katéter fogja érzékelni. A monitor a vér átmeneti hőmérséklet változásából termodilúciós görbét rajzol. A
görbeterület integrálásával a készülék megadja a perctérfogatot
A monitor az alábbi paramétereket méri
Termodilúciós paraméterek:
CO → Perctérfogat (L/perc)
CI → Szívindex = CO/testfelszín (ml/perc/m2)
GEDV.→ Globális végdiasztolés volumen = PRELOAD (ml)
ITBVI* → Intratorakális vér-volumen (becsült) (ml)
EVLWI* → Extravaszkuláris tüdő-víz (becsült) (ml)

A GEF a szív preload térfogatának ejekciós frakcióját jelzi. (A miokardiális dilatáció csökkenti a GEF-et) A
GEF jól használható a miokardiális elégtelenség detektálására.
A PVPI az EVLW és a PBV közötti összefüggést mutatja, segítségével meg tudjuk különböztetni a pulmonális
ödéma típusát, azaz hogy hidrosztatikus, vagy permeabilis típusú ödémával állunk szemben. Hidrosztatikus:
magas EVLW, normális PVPI ( mert a PBV is magas) Permeablis: magas EVLW, magas PVPI ( mert a PBV
nem arányosan magas, a capillary leak miatt )
Kontúrparaméterek:
PCCO → Pulzus kontúr perctérfogat (folyamatos) (L/perc)
SV → Verő térfogat = CO/szívfrekvencia (ml)
AP → Artériás nyomás (szisztolés, diasztolés, átlag) (Hgmm)
SVR →Perifériás érellenállás = (Artériás nyomás-CVP)/CO
dP/dtmax → szív kontraktilitás index (Hgmm/sec)
A CO –n kívül nagyon fontos további paramétereket mér a PiCCO ütésről ütésre. Ilyen a dP/dtmax: Bal kamra
kontraktilitás jól korrelál az aorta nyomásgörbe felszálló szárának meredekségével.

Normálértékek
CI
3.0 – 5.0
SVI
40 – 60
SVRI
1200 – 1800
MAP
70 – 90
GEF
25 – 35
CFI
4.5 – 6.5
HR
60 – 90
GEDVI 680 – 800
ITBVI
850 – 1000
SVV
£ 10
EVLWI 3.0 – 7.0
PVPI
1.0 – 3.0

l/min/m2
ml/m2
dyn*s*cm-5*m
mmHg
%
1/min
1/min
ml/m2
ml/m2
%
ml/kg

I./6.6.3. Egyéb technikák
Mint a bevezetőben utaltunk rá, a perctérfogat mérését nem azért indikáljuk, hogy még egy adatsorunk legyen
a monitoron. Mint mindennek, ennek is lehet szövődménye. Leginkább fenyeget a vérzés, trombózis, katéter
megtöretés, érsérülés és szövődményei, infekció.
A további jellemzők, közé tartozik a mérés folyamatossága, invazivitása, megbízhatósága. Fontos tudnunk
hogyan tudjuk kombinálni a méréseket, hogy a beteg állapotáról minél teljesebb képet kapjunk.
Jó példa erre a vénás vér oxigénszaturációjának mérése. A szaturáció csökkenése jól jelzi a beteg
perctérfogatának csökkenését, de a beteg hemodinamikájának pontosabb megitéléséhez már szükség lehet
pulmonális katéteterre vagy PICCO-ra, amivel a pulmonalis wedgenyomás vagy a tüdővíztartalom értéke
additiv információt hordozhat.
Elv

Módszer

Közvetlen Fick

Közvetett
kalorimetria

Dilució

Hátrányok

Szükséges kevert vénás vér nyerésére
alkalmas terület, pontatlan az endotraheális
tubus szivárgása miatt, pneumothorax, vagy
ha a FIO2 >0.5 (hacsak nem tömegspektrográfot használnak).
Termodilució: A légzés ciklussal változó CO, szövődmény:
fertőzés, vérzés, katéter elakadás.
Pulmonáris artéria
Termo
dilució: Transz
pulmonáris

Saját artériás kanült igényel

Pulmonáris nyomás,
éknyomás, kevert vénás
oxigén szaturáció
Intratorakális vértérfogat
(preload)), funkcionális
szívindex (kontraktilitás),
extravazális tüdővíz.

Festés

Doppler
ultrahang

Az egymást követő méréseket korlátozza a
festék clearence,
Litiumklorid
Mérgezés elméleti lehetősége, minden
méréshez vérmintát igényel
Echokardiográfia
Tapasztalt személyzetet igényel.

A perctérfogaton kívül mért
változók
Oxigénfogyasztás

Sok (ld szöveg)

Transözofageális Hibás a perctérfogat variábilitás betegek
Korrigált áramlási idő
Doppler
közötti abszolút becslése, a megfelelő első (preload), csúcs sebesség/átlag
gyorsulás (kontraktilitás)
beállítás nehézkes, ami zavarhatja a jel
minőségét.
Bioimpedancia
Thorakális
Kétséges pontosság kritikus állapotú
betegekben
Intracardiac
Igen invazív
Kamrai rugalmasság
Pulzuskontúr Szisztolés nyomás A dikroit csomót azonosítani kell, ehhez 4terület
Fr artétiás katéterre van szükség.
Frekvencia
Pulzusnyomás variabilitás
elemzés
(preload)

I./6.7. Ideiglenes pacemaker kezelés
Pacemaker-kezelés során a szívet közvetlenül ingereljük külső áramforrás és elektróda segítségével. Az
indikációkat az ESC 2007-es, ACC/AHA/NASPE 2008-es ajánlása tartalmazza.
Sürgősségi ideiglenes pacemaker kezelés indikációi
Az ideiglenes pacemaker kezelés életmentő lehet számos, intenzív kezelést igénylő kórállapotban. Az
ideiglenes pacemaker kezelés lehet sürgősségi vagy elektív, a telepítés helye szerint lehet transcutan/
transoesophagealis/ epicardialis / transvenás.
Az ideiglenes pacemaker kezelésre reagáló ritmuszavarok: tünetes sinus bardycardia, magas fokú AV blokk, ill
pausa dependens kamrai ritmuszavarok. Sinus bradycardia, AV-blokk alakulhat ki myocardialis infarctus,
hyperkalaemia, antiarrhythmiás gyógyszer túladagolás, myxoedema, emelkedett intracranialis nyomás, intenzív
osztályos beavatkozásokra adott extrém vagus tónus fokozódás (pl. trachea leszívás), digitalis intoxicatio,
infectio (pl. endocarditis, Lyme kór) esetén.
Ha a bradycardia átmeneti, az ideiglenes pacemaker kezelés nem szükséges azonnal, a kockázat-előny
mérlegelése alapvető. Tünetmentes, de szignifikáns bradycardiás betegek gyakran nem igényelnek ideiglenes
pacemaker kezelést. Általános szabály, hogy végleges PM beültetésre váró betegek csak akkor kapjanak
ideiglenes PM-t ha syncope, hemodinamikai megingás vagy bradycardia dependens kamrai ritmuszavar lép fel.
Sinus csomó betegek ritkán igényelnek ideiglenes pacemaker kezelést, a szövődmények kockázata nem áll
egyensúlyban a várható haszonnal.
Instabilitás esetén a preferált transvénás rendszer felhelyezéséig transcutan pacemakert kell használni. A
betegek nagy részénél akut myocardialis infarctus talaján alakul ki bradyarrhythmia. Teljes AV-blokk anterior
infarctusban rossz prognózisú, míg teljes pitvar-kamrai blokk inferior infarctusban jó prognózisú és atropinra
reagál, mindemellett oki therapiát is igényel.
Ideiglenes PM kezeléssel megelőzhető ill. terminálható a supraventricularis és ventricularis tachyarrhythmiák
egy része. Pitvari overdrive ingerléssel megállítható a pitvari flutter, ill AV csomó reentry vagy AV reentry
tachycardia. Ideiglenes PM-rel magas frekvenciájú ingerlés alkalmazandó a hosszú QT intervallumos
betegeknél a torsade de pointes kamrai tachycardia megelőzésében, függetlenül attól, hogy struktúrálisgenetikai ok, vagy gyógyszer-mellékhatás miatt alakult ki, ill. az I-es osztályú antiarrhythmiás szerek okozta
fokozott kamrai irritabilitás esetén. Kamrai tachycardia kezelésében overdrive kamrai stimuláció a
ritmuszavart terminálhatja, de ha gyors hemodinamikai progresszióval jár, cardioversio választandó. Kamrai
stimuláció lehet állandó vagy rövidülő ciklushosszú ingerlés, ill. programozott extrastimuláció.
Ideiglenes pacemaker kezelés - sürgősségi indikációs ajánlás
I. osztály
Acut myocardialis infarctus esetén: Asystolia, symptomás bradycardia (atropinra rezisztens, hypotoniával
járó sinus bradycardia vagy Mobitz I AVB), bilaterális szárblokk (alternáló JTSZB és BTSZB, vagy JTSZB +
BAH és BPH), új vagy ismeretlen ideje fennálló bifascicularis blokk + Iº AVB, Mobitz II AVB.
Egyéb eset: Asystolia, nyugalmi syncopét vagy haemodinamikai instabilitást okozó IIº vagy IIIº AVB,
bradycardia-dependens VT
II. osztály: elsősorban transcutan PM ajánlott
IIa. osztály:Acut myocardialis infarctus esetén: Új vagy ismeretlen ideje fennálló JTSZB + BAH vagy BPH,
JTSZB + Iº AVB, új vagy ismeretlen ideje fennálló BTSZB, atropinra rezisztens visszatérő sinus arrest (> 3
mp), incessant VT overdrive ingerlése (kizárólag transzvénás módon)
IIb. osztály:Acut myocardialis infarctus esetén: Ismeretlen ideje fennálló bifascicularis blokk, új vagy
ismeretlen ideje fennálló JTSZB

III. osztály (kontraindikáció)
Acut myocardialis infarctus esetén: Iº AVB, Mobitz I típusú IIº AVB haemodinamikai következmény nélkül,
accelerált idioventricularis ritmus, régebb óta fennálló szár- vagy fasciculus blokk
Egyéb okú bradycardia: Sick sinus syndroma nyugalmi syncope vagy haemodinamikai következmény nélkül,
Mobitz II típusú IIº AVB vagy IIIº AVB haemodinamikai következmény, nyugalmi syncope vagy bradycardiadependens kamrai tachyarrhythmia nélkül
Elektív ideiglenes pacemaker kezelés
Általában sebészi vagy egyéb intervenció során történik, amennyiben a beteg alapbetegsége miatt potenciálisan
létrejöhet transiens bradycardia, vagy a beavatkozás válthat ki transiens vagy permanens bradycardiát. Sok
szerző javasolja az ideiglenes pacemaker kezelés bifascicularis blokk és első fokú AV blokk esetén, de ebben
az indikációban kevés adat áll rendelkezésre. Elektíven bevezetett ideiglenes pacemaker elektróda kamrai
tachycardia terminálására is használható, overdrive ingerléssel.
Ideiglenes pacemaker kezelés elektív indikációs ajánlás (I.osztály)
Bradycardiát okozó beavatkozások előtt
Általános anaesthesia előtt
● IIº vagy IIIº AVB
● Intermittáló AVB
● Iº AVB és bifascicularis blokk
● Iº AVB és BTSZB
Szívsebészeti beavatkozás előtt
● Aorta vagy tricuspidalis billentyű műtéte
● Kamrai septum defectus zárása
● Ostium primum defectus zárása
Coronaria angioplastica előtt – főleg RCA interventio esetén jöhet szóba
Tachyarrhythmiák overdrive ingerlése
Ideiglenes pacemaker kezelés módjai, kivitelezése
Transcutan pacemaker kezelés
A transcutan ingerlés „brigde”-ként funkcionálhat mindaddig, amíg a beteg ritmusa gyógyszeres vagy
transzvénás PM rendszerrel biztonsággal helyreállítható, ill. megoldás nem elérhető vagy nem hatékony.
Transcutan pacemaker kezelésre már a legtöbb gyártó extern defibrillátora is alkalmas transcutan patch-ek
felhelyezését követően. A transcutan ingerlés gyorsabban, kisebb kockázat nélkül alkalmazható akut
szituációban, mint a transzvénás elektróda felvezetés. Indikációs köre a tünetes bradycardia, asystolia,
tachyarrhythmia overdrive ingerlés, acut myocardialis infarctushoz társuló vezetési zavarok profilaxisa.
Beállítható paraméterek: frekvencia, az ingerlés áramerőssége (döntően mA-ben adják meg), szenzitivitás (a
legkisebb jelnagyság, amit a készülék még érzékel). Az ingerlés fájdalmas, a betegek egy részénél a fájdalom
miatt sedatívum szükséges.
Transoesophagealis ingerlés
Transoesophagealis ingerlést ma már ritkán alkalmazunk, indikációs köre speciális. Sürgősségi ingerlésre az
oesophagealis vagy gastro-oesophagealis módszer alkalmasabb eszméletüknél lévő betegeknél, a transcutan
ingerléssel szemben ezt jobban tolerálják a betegek. Az oesophagealis elektródákat döntően centrális véna
kanülálás nélküli pitvari elektrogramm elvezetésre (differenciáldiagnosztika), supraventricularis ritmuszavar
overdrive ingerlésére használjuk.
Az epicardialis pacemaker kezelés ideiglenes vagy végleges formájától függetlenül thoracotomiát igényel.
Rutinban szívsebészeti műtétek kapcsán helyezik el az elektródát az epicardialis felszínen. Ideiglenes
epicardialis ingerlés: pull-out elektróda myocardium epicardialis felszínébe öltve, az elektróda proximalis
végét a mellkasfalon keresztülhúzva a bőrfelszínen rögzítjük, ellenpólusként a bőrbe egy tűt szúrunk, a két
pólus között ingerlünk. Általában 5-10 nap alatt a megbízható érzékelési és ingerlési küszöb elvész, különösen

pitvari elektródánál.
Transvénás pacemaker kezelés
Transvénás pacemaker elektródákat lehetőleg fluoroscopos segítséggel tesszük be normál centrális véna
kanülálás útján(vena jugularis externa, interna, brachialis, femoralis, ill. subclavia). A British Cardiac Society
és a Mayo klinika a jobb oldali jugularis interna behatolást javasolja tapasztalatlanabb operatőrnek, mivel ezen
keresztül vezet a legközvetlenebb út a jobb kamrába, és ennek van a legkevesebb szövődménye. V. subclavia
szúrást nem javasolt elsőként választani, mert a permanens pacemaker elektródát ezen keresztül vezetik fel. Az
implantőrök elsősorban a nondomináns oldalra szokták a végleges pacemakert elhelyezni.
Az EKG-vezérelt felvezetés során a legegyszerűbb módszer ingerlés közben előrevinni az elektródát, melynek
impulzusai megjelennek az EKG-n. Amint a jobb kamrában az elektróda ingerületbe képes hozni a szívet, bal
Tawara-szár blokkos QRS morfológia követi az impulzust. Az elektródát elhelyezését követően a generátorrral
összekapcsoljuk, mely tartalmazza az ingerléshez szükséges áramköröket és a telepet, ill. egy vagy több
elektróda csatlakoztatásához alkalmas aljzatot. A telepet minden nap ellenőrizni kell, a generátort a beteghez
rögzíteni, hogy ne essen le ill. húzza (dyslocalja) az elektródát. A generátor alapbeállítása VVI üzemmód. Az
ingerlési küszöböt az ingerlési energia lassú csökkentésével mérjük, a küszöb az az energia, amivel még
ingerületbe hozható a szív. Az ingerlési küszöb emelkedett lehet az ingerlés helyén lévő fibrosis (régi infarctus)
ill. nem megfelelő elektróda pozíció esetén. Az ingerlési energiát (outputot) a meghatározott ingerküszöb 3szorosára kell állítani.
Ingerlési módok
A pulzusgenerátorok képesek pitvari, kamrai, pitvar-kamrai szinkron ingerlésre is. Beállítható paraméterek:
Ingerlési mód (szinkron-aszinkron), frekvencia, ingerlési energia (output = áramerősség vagy feszültséggyártótól függően), AV késleltetési idő, felső frekvenciahatár, ill. pitvari refrakter periódus (endless loop
tachycardia megelőzésére), magasfrekvenciájú ingerlés (high rate pacing).
Az ideiglenes és permanens pacemaker rendszerek módját (funkcióját) leíró betűjeleket a NBG/NASPE
kódrendszer határozza meg.
Ideiglenes és permanens pacemaker üzemmód: NBG/NASPE kód
I.
Ingerlés helye

II.
III.
IV.
Érzékelés helye Irányítás módja Programoz-ható funkciók

A: pitvar
(Atrium)
V: kamra
(Ventricle)
D: mindkettő
(Dual)
S: A vagy V (Single)

A: pitvar
(Atrium)
V: kamra
(Ventricle)
D: mindkettő
(Dual)
0: egyik sem

I: gátlás
(Inhibited)
T: ingerlés
(Triggered)
D: mindkettő
(Dual)
0: egyik sem

M: multi-programozható
R: frekvenciaválasz
(rate responsive)
C: kommunikáció
0: egyik sem

V.
Speciális
funkciók
P: anti-tachycardia
pacing
S: sokk - CV,
defibrilláció
D: P+S
0: egyik sem
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Kulcsszavak:
Bradyarrhythmia, tachyarrhythmia, pacemaker kezelés
ATP: antitachycardia pacing
AV: atrioventricularis
AVB: atrioventricularis blokk
AVNRT: AV nodalis reentry tachycardia
AVRT: AV reentry tachycardia
BAH: bal anterior hemiblokk
BPH: bal posterior hemiblokk;
BTSZB: Bal Tawara szárblokk
CLQTS: congenitalis hosszú QT syndroma;
CRT: cardiac resynchronisation therapy
DCM: dilatatív cardiomyopathia
EFV: elektrofiziológiai vizsgálat
gysz: gyógyszer
HOCM: hypertrophiás obstruktív cardiomyopathia
HUTT: head up tilt table test
HV: His-és V (kamrai) potenciál közötti idő
ICD: implantálható cardioverter defibrillátor
JTSZB: Jobb Tawara szárblokk
NYHA: New York Heart Assosiation stádiumbeosztás
PF: pitvarfibrilláció
PM: pacemaker
SSS: sick sinus syndroma, sinus csomó betegség
SVT: supraventricularis tachycardia
TDP: torsade de pointes tachycardia
VT: ventricularis tachycardia
VF: ventricularis fibrillatio

I./6.8. INTRAAORTICUS BALLONPUMPA KEZELÉS
IABP elméleti háttér
Az IABP (intra aortic baloon pump) ideiglenes mechanikus keringéstámogató eszköz, alkalmazásánal célja,
hogy a beteg az akut hemodinamikai instabilitást átvészelje, amíg a végleges ellátást megkapja, vagy
hemodinamikailag stabillá válik. Működése során kettős funkciót lát el. A diastolés augmentatio(1.ábra) során
növeli a coronária perfúziót és javítja myocardium O2 ellátását. A systoles deflatióval (2.ábra) csökkenti az
utóterhelést, ezáltal mérsékli a myocardiális O2 igényt és növeli a verőtérfogatot (CO).

1.ábra

2.ábra

A kezelés célja, hogy egyensúlyt teremtsen a myocardialis O2 igény és O2 kínálat között. Az IABP hatására az
aorta nyomása systoléban csökken, diastoléban nő, a balkamra terhelése, volumene és falfeszülése csökken,
míg coronáriák, a vesék és a teljes nagyvérkör véráramlása növekszik.
IABP kezelés indikációi (viszonylag kevés evidencia és sok gyakorlati tapasztalat áll mögötte):
Hemodinamikai támogatás az alábbiak mellett
● Acut myocardialis infarctus (AMI) hemodinamikai instabilitással, cardiogen sokk, súlyos
szívelégtelenség, amennyiben adekvát oki kezelés mellett remissio várható, és nem reagál volumen-, és
inotróp-kezelésre
● AMI hemodinamikai szövődményei pl. mitralis regurgitatio vagy septumruptura során a definitív ellátás
előtti/közbeni stabilizáció szívsebészeti ellátásig, ill. postoperativ szakban
● Gyógyszerrefrakter instabil angina
● High-risk percutan coronaria interventio előtt és alatt
● Ischaemiához kapcsolódó kamrai aritmiák
● Congenitalis kardialis anatómiai eltérések korrekciós műtétje
● Pre- és intraoperatív támogatás high-risk CABG-nél
● Intraoperatív pulsatilis áramlás extracorporalis keringés (ECC) mellett, ECC-ről leszoktatás mechanikus
facilitatioja
● Post-operativ myocardialis dysfunctio / low-cardiac-output syndroma
● Mechanikus „bridge“
tartós keringéstámogató eszköz behelyezéséig (pl. VAD) vagy
szívtransplantatioig
● Nem szívsebészeti műtét cardialis támogatása
● Myocardialis contusio
IABP kezelés kontraindikációi
●
●
●
●
●

Súlyos aorta insuffitientia
Hasi vagy thoracalis aorta aneurysma
Aorta dissectio
Irreverzibilis agykárosodás
Súlyos meszes aorto-iliaca betegség vagy perifériás verőérbetegség, amennyiben a. axillaris felől sem
kivitelezhető a ballon bevezetése
● Nem kontrollált sepsis ill. coagulopathia
Technikai kivitelezés
IABP ballonkatéter egy kettős lumenű flexibilis eszköz, melynek belső lumene a ballonkatéter distalis végén
invazív nyomásmérésre alkalmas nyílással rendelkezik, mely a proximalis végén transduceren keresztül a

konzollal összeköthető. Külső lumene a konzol és katéter közötti heliumszáron keresztül, a keringéssel nem
közlekedő a katéter distalis végét borító ballonba juttatott helium inflatioját és deflatioját teszi lehetővé, mely a
keringéstámogatás alapját képezi.
Az IABP ballonkatéterét Seldinger-technikával, localis anesthesiában az arteria femoralis superficialis felől
vezetjük az aorta descendensbe, nagyon ritkán a. axillaris is felhasználható a műveletre, de ezt csak teljes
anesztéziában, érsebészeti feltárásból lehet megoldani. Célunk, hogy a distalis vég a bal oldali a. subclavia alatt
helyezkedjen el, a proximalis ballonvég pedig az a. renalisok felett (megelőzendő a lumenreductiot ill.
Dissectiot, lsd. Méretválasztás). Mellkas rtg-nel, ill Rtg-átvilágítással a distalis véget jelölő sugárfogó marker
helyzetét ellenőrizni kell.
Az IABP részei: Ballonpumpa vezérlőegysége, helium-palack és -szár, EKG-elvezetés, IABP ballon, invazív
nyomásmérő szett. A vezérlőegység monitorán feltüntetésre kerül a beteg EKG-ja, az intraaorticus nyomás, a
ballon helium-nyomása, a triggerként megjelölt érzékelt jel.
A vezérlőegységen állítható paraméterek:
● Triggereléshez használt jelforrás módja EKG, invazív arteriás nyomás, pacemaker (kamrai vagy
pitvarkamrai), internal ritmus (lsd időzítési beállítások), ill. Jelerősítési lehetőségek.
● Augmentatio analog mértéke: 0-100% (“ballon felfújásának ereje”)
● Augmentatio analog időzítése triggerhez: A megfelelő triggerhez (lsd lent) automatikusan ill. kézi
vezérléssel lehet állítani analóg módon az inflatio és a deflatio időpontját az optimális
hemodinamikai hatás elérése érdekében.
● Augmentáció és a spontán ritmus aránya (1:1, 1:2, 1:3, 1:4, utóbbi esetben minden negyedik
spontán contractiohoz rendel 1 diastoles augmentatiot az IABP). Az arányt mindaddig, amíg a
leszoktatásra alkalmassá nem válik a beteg, 1:1-en kell tartan. Az új generációs IABP-konzolok
akár 180/min frekvenciáig is képesek az 1:1 arányú, megfelelő időzítés fenntartására (gyártó
ajánlása és technikai kézikönyvek szerint).
● Riasztási funkció, határértékek
A mechanikus szerkezet a vezérlőegység által meghatározott időközönként heliummal működteti a ballon
inflatioját és deflatioját, mindemellett a mechanikus részbe csatlakozik ugyancsak az EKG, a nyomásmérőszett
kábele, a printer, ill. maga a heliumpalack.
Gyógyszeres kezelés IABP mellett: kötelező a heparinizáció minimum 2-2.5x aPTI ill. 150-200s ACT értéket
tartani. Annak ellenére, hogy inguinalis behatolási kaput használunk fel, evidencia nincs, és megoszlanak a
vélemények a profilacticus antbioticus kezelést hasznát illetően.
Potenciális komplikációk
● Végtag ischaemia arteria lumenszűkítés/thrombosis miatt
● Nagyvérköri embolisatio a ballon felületéről ill. plaque-ból – agy, vese, bél, végtagok…,
veseelégtelenség, bélischaemia vagy -necrosis
● Behatolási kapu vérzés (kifelé, vagy a retroperitoneumba, vagy végtagi izomzatba, Compartment
syndroma) ill. infectio
● Anaemia, thrombocytopenia tartós heparinisatio szüksége, esetleges vérzés ill. mechanikus vér alakos
elem-károsítás talaján
● A. femoralis, ilaica vagy aorta dissectio
● Nem megfelelő augmentatio ballonmegtöretés, ballonruptura, súlyos aorta billentyű regurgitatio, helium
szivárgás, triggermegválasztási, vagy időzítés-beállítási probléma miatt
Ballon méretválasztás anatómiai méretek szerint (3.ábra)
183 cm felett-------50 cc
163 cm-183 cm----40 cc
152 cm-163 cm----34 cc
152 cm alatt------- 25 cc

3. ábra
Trigger módok
Üzemmódok, amelyekkel valamilyen időzítési pont (trigger) szerint automatikusan történik meg a ballon
inflatioja és deflatioja
● EKG: QRS (alapfeltétele a minőségi jel, megfelelő elvezetés és nagyítás)
● PACE: Pacemaker vezérlés, mely lehet kamrai ill. vagy pitvarkamrai pacemaker is.
● Pressure: nyomásgörbe alapján történő vezérlés. A ballon felfújása közvetlenül a Dicrot-csomó
megjelenése után történik.
● Internal mód: QRS nélküli ritmus (asystolia, kamrafibrillatio), ECC esetén automatikus ballon
felfújás és leengedés, melynek frekvenciája tetszés szerint változtatható.
Optimális időzítés – 4. ábra
4. ábra.
Az IABP ballon inflatio mindig az aorta billentyű záródásakor kezdődik és a deflationak a következő
contractiot követő aorta billentyű nyitáskor be kell fejeződnie. Az augmentált csúcs diastoles nyomás
optimálisan magasabb, mint a systoles csúcsnyomás. Az augmentatio utáni végdiastoles nyomás optimálisan
alacsonyabb, mint a spontán vég diastoles nyomás.
Időzítési hibák
Korai inflatio: Ballon inflatio az aorta billentyű záródása előtt, melynek következménye, hogy diastolés
augmentatió systoléban, a Dicrot-csomó megjelenése előtt következik be. Élettani hatásai a potenciális korai
aorta billentyű zárás, LVEDV és LVEDP emelkedés, aorta regurgitatio és következményes bal kamrai
falfeszülés és afterload növelés, összességében emelkedett myocardiális O2 igény. (5. Ábra)
Késői inflatio: Ballon inflatio késve az aorta billentyű záródása után, következményes szuboptimális diastolés
augmentatioval és coronaria perfúzióval. (6. Ábra)
Korai deflatio: Ballon deflatio diastoléban, korábban, mint a következő systolés aortanyomás emelkedés
indulása. A nyomásgörbén éles nyomásesés látható a diastoles augmentatiot követően, az augmentált aorta
végdiastoles nyomás egyenlő vagy kisebb mint a nem-asszisztált a systole megkezdése előtt, így nem kellő
idejű a diastolés augmentatio és a coronaria-perfusio, afterload-csökkenés szuboptimalis, emelkedhet a
myocardialis O2 igény. Leengedett ballon mellett a diastole végén retrograd coronária és carotis véráramlás
jelentkezhet, következményes ischaemiás hatásokkal. (7. Ábra)
Késői deflatio: kései deflatio már nyitott aorta billentyű mellett. Az invazív nyomásgörbén az augmentált
aortás végdiastoles nyomás egyenlő a nem augmentálttal, míg az augmentáció miatt a systoles
nyomásemelkedés magasabb. Az afterload-csökkenés hiányzik, a nagyobb ellenállásssal szembeni ejekció,
hosszabb isovolumetrás contractio miatt a myocardialis O2 igény megnő.
5. Ábra
Korai inflatio
6. ábra
Kesői inflatio
7. ábra
Korai deflatio
8.
Késői deflatio

IABP kezelés kapcsán kötelező vizsgálatok, teendők
●
●
●
●
●
●
●
●
●

APTI/ACT kontroll 4 óránként. Cél: 2-2.5xaPTI normálérték, ill. 200-250s ACT
Heparinos lumenöblítés 2-3 óránként
Nyomáskalibráció 12 óránként min. 1x
IABP ballon lumenén keresztüli vérvétel tilos!
Antibiotikum – házi protokoll szerint
Gyulladásos markerek (CRP,We), vérkép (Hct, Hb, Trc!), vese funkció ellenőrzése.
Végtagok hőmérsékletének, keringésének vizsgálata rendszeresen, RUTIN Doppler!
Behatolási kapu és has vizsgálata – vérzés, haematoma, infectio, bélischemia irányában
Mellkas RTG és a ballon betegen kívüli hoszzának vizsgálata a ballonkatéter helyzetének ellenőrzése
céljából (beteg mozgatása?)
● Sz.e. max. invazív haemodynamicai monitorozás (Swan-Ganz, PiCCO)
Leszoktatás, az IABP ballon kivétele
● Hemodinamikai stabilitásra vigyázva az augmentatio arányát 1:1>> 1:2 >>1:3 >> 1:4 –re lassan, órák
alatt csökkenteni, majd a ballont leállítani max. 30 percre. Egyes szerzők szerint az augmentatio
mértékét szükség esetén max 50%-ig lehet mérsékelni, azonban a gyári ajánlások ez utóbbit nem
javasolják, csak amennyiben vascularis tortuositas miatti ballonmegtörtés és nyomástúllépés esetén.
● APTI/ACT normalizálása, thrombocyta szám rednezése 50.000/ml fölé, behatolási kapu kontroll.
● Kivételnél distal felé az arteriát komprimálni kell a ballonról esetlegesen lesodródó thrombus periféria
felé való távozását, embolisatiot megelőzendő, majd a végtag keringését dopplerrel ellenőrizni kell.
●
●

I./6.9. Extern cardioversio és defibrillatio
Az extern (transthoracalis) elektromos cardioversio és defibrillatio a tachyarrhythmiák kezelésének gyors,
effektív módszere. A korai defibrillatio az egyik legfontosabb kulcsa a kamrafibrillatio sikeres ellátásának,
azaz a beteg túlélésének. A kamrafibrillatiotól eltérő tachyarrhythmiák esetén alkalmazandó a cardioversio,
mely a felületi EKG R-hullámhoz igazított (QRS-szinkron) elektromos energiaközlés. A QRS-szinkron sokk
lényege, hogy a sokk leadása a myocardium QRS komplexumot röviddel követő ún. vulnerabilis szaka után
történik, így az energia nem vált ki kamrafibrillatiot.
Indikáció
● Defibrillatio: kamrafibrillatio.
● Cardioversio: Hemodinamikailag instabil v. gyógyszeres terápiára nem reagáló tachyarrhythmiák
megszüntetése. Magas kamrafrekvenciával és instabil hemodinamikai állapottal járhat: pitvari tachycardia,
pitvarfibrillatio ill. –lebegés, AV-csomót involváló reentryn alapuló ritmuszavarok (AVRT, AVNRT), ill
kamrai tachycardia. A cardioversio lehet acut ill. elektív.
Kontraindikáció
● Kamrafibrillatio ill. acut hemodinamikai megingással járó egyéb tachyarrhytmia esetén nincs abszolút
kontraindikáció.
● Stabil haemodinamikával járó pitvarfibrillatio 48 órán túl, amennyiben anticoagulatio nem volt, ill. TEE
nem elérhető, amennyiben a cardioversio nem acut. Pitvari arrhythmia elektív cardioversioja esetén
minimálisan 3-4 hetes megelőző therapiás anticoagulatio szükséges. Cardioversiot követően ugyancsak
folytatni kell az anticoagulans kezelést ebben az esetben. Fontos megjegyzendő, hogy a negatív TEE
vizsgálat nem helyettesíti az anticoagulans kezelést.
● Intracavitalis thrombus
● Digitalis intoxicatio, incessant arrhythmia
● Hypoxia
● Nem rendezett elektrolitzavar (Mg,K)
● Pitvari falfeszülés pl. decompensatio, ill. enormis pitvarméretek.
● Ismert bradycardia hajlam
● Nem kezelt alapbetegség, mely etiologiai faktorként szerepel: pl. cardiomyopathia, ischaemiás
szívbetegség, hyperthyreosis, légzési elégtelenség
● Sinus tachycardia vagy bradycardia ritmus, akcelerált junkcionalis ritmus
A defibrillatio kivitelezése
A defibrillatio a resuscitatio alapvető része kamrafibrillatio esetén. A resuscitatio alaplépéseit a tankönyv
megfelelő fejezete tárgyalja.
Defibrillatiohoz/cardioversiohoz alkalmazott sokk lehet monofázisos ill bifázisos. Az irodalom egységesen a
bifázosos sokk-hullámformák magasabb hatékonyságát támasztja alá a monofázisossal szemben. A
defibrillátor-elektróda extern alkalmazáskor kétféle lehet: öntapadó, egyszerhasználatos zselé-elektródák
(patch) ill. defibrillátor-„lapát” (paddle). Az elektródákat két módon pozícionálhatjuk: Sterno-apikális(sternum
jobb szélétől lateralisan-szívcsúcs) ill. antero-posterior (a sternum bal szélétől lateralisan-gerinc bal oldalán a
háton a szív területén, a scapula-csúcs alatt). A defibrillátor használatakor defibrillator-gél szükséges,
amennyiben a defibrillátor „lapátjait” használjuk, azonban egyszerhasználatos öntapadó defibrillátor elektróda
(patch) esetén nincs rá szükség.
A folyamatos mellkaskompressio mellett a defibrillátor elektródák felhelyezését követően energiaszintet
választunk, majd érthetően és hangosan jelezve a töltés indítását, az energiával feltöltjük a defibrillátort. Az
elsőként választandó energia bifázisos sokk-hullámforma esetén az ERC2010-es ajánlásának megfelelően 150J.
A feltöltést követően felszólítunk mindenkit, hogy sokk következik, mindenki engedje el a beteget,
meggyőződve arról, hogy a beteget és a vele közvetlenül kapcsolatban levő eszközöket (pl. ágy) senki nem
érint, a „shock”-gomb megnyomásával leadjuk a sokkot. Defibrillatio sikertelensége esetén ugyanakkora, vagy

növelt energiával kell a következő defibrillatiot végezni. Fontos törekedni a mellkaskompressiok minél
rövidebb idejű megszakítására, ezért a mellkas-kompressziókat a töltés alatt végezni kell. Gumikesztyűben
végzett mellkaskompressiok esetén kicsi az esély arra, hogy a kompressiot végzőt áramütés érje.
Oxigénszondát vagy -maszkot a sokk leadásakor a betegről el kell távolítani. Adjuváns antiarrhythmiás
gyógyszeres kezelés – amiodarone – a sikeres defibrillatiot, ill. a helyreállított ritmus fenntartását segítheti.
A cardioversio kivitelezése
Szükséges eszközök/gyógyszerek
● Monitor (EKG, NIBP, SaO2),
● Defibrillátor (monofázisos/bifázisos) + EKG kábel(QRS-szinkron CV) + zselé
● Légútbiztosítás/CPR eszközei
● Vénabiztosítás eszközei
● Lehetőleg gyors hatású, metabolizmusú altatószer (propofol 1-2 mg/ttkg, etomidate 0,2-0,3 mg/ttkg)
A beteg előkészítése cardioversiora
● Beleegyező nyilatkozat – elektív esetben
● Vénabiztosítás
● Anticoaguláns (elő)kezelés indikációjának felmérése, szükség esetén beállítása (LMWH, majd OAC)
● Elektrolit/metabolikus statusz rendezése
● Defibrillátor + EKG kábel + zselé előkészítése. A QRS-szinkron sokk leadás feltétele a minőségi EKG
elvezetése, és a szinkron mód bekapcsolása, amennyiben a defibrillátor nem végzi ezt automatikusan. A
működő szinkron üzemmódot a készülék a monitorelvezetésen a QRS-ek megjelölésével mutatja.
● CPR felszerelés előkészítése
● Preoxigenizáció
● I.v. altatószer beadása
● Cardioversio esetén úgy, mint a defibrillatiokór használható lapát vagy patch. Ugyancsak körültekintéssel
kell eljárni a sokk leadásakor, az oxigént el kell távolítani. Energiaválasztást és töltést követően a
biztonságos sokk-leadás a szinkron üzemmód, QRS-hez való időzítés algoritmusa miatt hosszan,
folyamatosan nyomva tartott „shock” gombbal történik. A kezdeti energia megválasztását az arrhythmia
típusa határozza meg. A sikeresség az energián és a mellkasi impedancián, valamint a kiváltó okon is
múlik. A mellkasi impedancia a kilégzés végén a legalacsonyabb, ezért lehetőleg ekkor kell a sokkot leadni.
Az energia megválasztását illetően egységes ajánlás nincsen, de az arrhythmia típusa szerint a kezdő
minimális energiaszinteket alább foglaljuk össze. A myocardium károsodásának megelőzése céljából
törekedni kell a legalacsonyabb energia leadására. Bár egyértelmű konszenzus nincs, általánosságban 120150 J szinkronizált sokk elegendő energia cardioversio esetén, első sokk sikertelensége esetén növelhető.
Az ERC 2010-es ajánlását alapul véve rendezett ritmuszavarok és pitvari flattern esetén bifázisos 70-120 J
vagy monofázisos 100 J a javasolt kezdő energia, míg a pitvarfibrilláció magasabb energiát igényel.
Kamrai tachycardia esetén bifázisos 120-150 J az elsőnek javasolt energiaszint, konverziós sikertelenség
esetén emelendő.
● Cardioversio után monitorozás és megfigyelés 6 órán át javasolt.
● A defi-elektródák felhelyezésének bőrterületeit lokálisan hűtjük.
A cardoversio, defibrillatio lehetséges szövődményei
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Asystolia, symptomás bradycardia, teljes AV-blokk
Ritmuszavar súlyosbodása
Indukált kamrafibrillatio (QRS-szinkron cardioversio esetén kis esélyhányados)
Szívelégtelenség
Hypotensio
Nem kellő mélységű altatásban végzett cardioversio: fájdalom, pszichés trauma
Égési sérülés
Nem felfedezett thrombus miatti centrális/perifériás embolisatio
Nem megfelelő légútbiztosítás kapcsán átmeneti hypoxia, aspiratio

I./6.10. Pericardium punctio
A szívtamponád a pericardialis nyomás fokozódása miatt bekövetkező szívelégtelenség. A töltőnyomások
emelkedése, a diastolés telődési volumen és a perctérfogat csökkenése jellemzi a kórfolyamatot. A jugularis
vénák teltsége belégzésre tovább fokozódik (Kussmaul jel) és pulsus paradoxus (mély inspirációba jelentősen
csökkenő vérnyomás és pulsusamplitúdó) jellemzi a képet. Echocardiográfiás vizsgálattal bizonyítható. A
pericardialis folyadék mennyisége és a kialakulása között nincs szoros kapcsolat! A tamponád halálos
kimenetelű is lehet, a tünetek gyakran csak későn jelentkeznek. A megoldás azonnali pericardium punctio,
célszerűen subxyphoidealis behatolásból.
Technika:
A pericardium punctioja során a beteg szoros monitorozálása szükséges. PICPAC, tehát készüljünk fel a
szövődményekre, azaz a keringés összeomlására is. A beteg súlyos hipotenzióval reagálhat az
anesztetikumokra, a folyadék lebocsátása pedig hirtelen balszívfél elégtelenséggel is járhat. A xiphoidális,
subxiphoidális területet aszeptikusan készítsük elő. A beavatkozáshoz 16-18 G, 6 inch (15 cm) vagy hosszabb
tűkatétert használjunk. Az ultrahanggal vezérelt beavatkozás biztonságosabb. A bőrt kb 45°-os szögben kell
átszúrni, 1–2 cm-re a xipho-chondrialis junctio bal alsó részén, innen már óvatosan haladjunk a bal scapula
csúcsa felé. Ha a tűre EKG elvezetést csatlakoztatunk, túl mélyre hatoló szúrás esetén az EKG-n látható lesz a
sértési potenciál (negatív QRS), ilyenkor a tűt vissza kell húznunk. A folyadék lebocsátása során a rés szűkül,
így az epicardium közeledik a belső pericardialis felszínhez.
Lehetséges Seldinger technika alkalmazása is, ekkor vezetődrótot juttatunk tűn keresztül a pericardium
üregébe. A tűt kihúzzuk, a drótra pig-tail katétert húzunk. Eltávolítjuk a vezető drótot, végül 3 ágú csapot
csatlakoztatunk a katéterhez.

I./6.11. GI endoscopia
I./6.11.1. Tanulási cél
A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a gastrointestinalis endoscopia sürgősségi
alkalmazásának alapelveit.

I./6.11.2. Kompetencia
A fejezet elsajátításával a hallgató fel fogja tudni állítani a sürgősségi gastrointestinalis
endoscopia indikációit, ismerni fogja annak kontraindikációit és a beavatkozással
kapcsolatos szövődményeket, valamint kivitelezésének alapelvét.

I./6.11.3. Bevezetés
Az elmúlt 30 évben szerzett gyakorlat és tapasztalat, amely a gastrointestinalis
endoscopia alkalmazását illeti, oda fejlődött, hogy ma már nemcsak a
gastroenterologiai „elektív” ellátásban, hanem az akut gastroenterologiai kórképekben
szenvedő kritikus állapotú betegek ellátásában is mindennapi rutinná vált ez a
beavatkozás.

Kérdés
A gastrointestinalis
traktus mely részei
hozhatók látótérbe
endoscoppal?

Az endoscop felépítése:
A jelenleg alkalmazott gastrointestinalis fiberoscopok vékonyak, flexibilisek, és a felső
gastrointestinalis traktus kb. 90%-nak (nyelőcső, gyomor, duodenum), valamint a
vastagbél, és esetleg az ileum terminalis látótérbe hozására alkalmasak.
Az endoscop szerkezetének fontos része a fényforrás, mely egy fiberoscopos „köteg”,
valamint a kép megjelenítésére alkalmas eszköz, mely lehet fiberoscop, vagy
videoscop. Emellett számos munkacsatorna található az eszközön, melyek segítségével
szívást, terápiás beavatkozásokat, biopsziát lehet végrehajtani, valamint levegőt és
folyadékot lehet a vizsgált területre juttatni.
1_abra_1.06.11_fejezet
felirat: 1. ábra: A gastrointestinalis endoscop felépítése
Forrás: http://www.endoscopytraining.org/images/end1.jpg

I./6.11.4. Indikáció
A kritikus állapotú betegek (sürgősségi osztályon, illetve intenzív osztályon ellátott
betegek) felső gastrointestinalis endoscopiájának indikációi a felső gastrointestinalis
vérzés (illetve annak gyanúja), valamint az idegentest és marószer gastrointestinalis
traktusba kerülése.
Azon betegek esetén, akiknél akut vagy rekurráló felső gastrointestinalis vérzés okoz
Kérdés
súlyos hemodinamikai instabilitást, elsődleges az endoscopos beavatkozás, mert így
Melyek a sürgősségi GI- egyrészt a pontos diagnózis felállítható és a vérzésforrás lokalizálható, másrészt
endoscopia legfőbb
terápiás célzattal a vérzés csillapítása (pl. sclerotisatio) kivitelezhető.
Az intenzív osztályos betegellátásban az endoscopos beavatkozás egy további
indikációi?
indikációját jelenti a PEG, vagyis a percutan endoscopos gastrostoma elvégzése és
ezen keresztül a direkt gyomorba való tápláló szonda behelyezése azon betegek esetén,
akiknél az enterális táplálás másként nem megoldható.
Az endoscopos beavatkozások tárgyalása esetén célszerű továbbá megemlíteni az
ERCP-t, vagyis az endoscopos retrográd cholangiographia-t, melynek indikációja a
gyógyszeres terápiára nem reagáló cholangitis, illetve az epeutak elzáródása

következtében kialakult acut pancreatitis.
Alsó gastrointestinalis endoscopia elvégzése indokolt akut alsó gastrointestinalis
vérzés esetén, bár masszív vérzés fennállásakor a beavatkozás kivitelezése nehézkes,
és így a vizsgálat eredménye kérdéses lehet.

I./6.11.5. Kontraindikáció és szövődmények
Az endoszkópos beavatkozások kontraindikációját a meglévő gastrointestinalis
perforatio, illetve a nagy perforatio-veszély képezik. Amennyiben alvadászavar áll
fenn, és endoscopos beavatkozást (biopszia, ERCP, stb.) tervezünk, szintén óvatosan
kell eljárnunk, és előbb a beteg alvadási paramétereit rendeznünk szükséges.
A zavart tudatú, eszméletlen betegek, illetve egyéb aspirációs veszély esetén
végezzünk az endoscopos vizsgálat előtt endotrachealis intubációt.
Az endoscopos beavatkozások leggyakoribb szövődménye a vérzés és perforatio,
valamint bizonyos betegcsoportban az aspirációs pneumonia.
Irodalom

Richard S. Irwin, James M. Rippe, Frederick J. Curley, Stephen O. Heard:
Procedures and Techniques in Intensive Care Medicine 3rd Edition, Lippincott
Williams and Wilkins 2003, ISBN: 0-7817-4334-6
2. American Society of Gastrointestinal Endoscopy, www.asge.org
1.

I./6.12. Gastro-oesophagealis ballontamponád
I./6.12.1. Tanulási cél
A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a gastro-oesophagialis
ballontamponád alkalmazási lehetőségeit, indikációs és kontraindikációs körét,
valamint megértse az egyes technikák működési alapelvét.

I./6.12.2. Kompetencia
A fejezet elsajátításával a hallgató képes lesz a gastro-oesophagialis
ballontamponád indikációjának felállítására, a lehetséges szövődmények
felismerésére, valamint érteni fogja a beavatkozás technikájának lényegét.

I./6.12.3. Bevezetés
A nyelőcső-varixokból eredő vérzés a portalis hypertensio egy akut, életet
veszélyeztető szövődménye, mely jelentősen növeli a mortalitást.
A kórkép elsővonalbeli terápiáját az endoscopos technikák jelentik, de ezek
mellett a gastro-oesophagialis ballontamponád is jelentős szerepet játszik a
nyelőcső-vérzések ellátásában.
A beavatkozást először Sengstaken és Blakemore végezték el 1950-ben, és
azóta kerül alkalmazásra a klinikai gyakorlatban. Mindemellett azonban a
biztonságosságáról szóló adatok ellentmondóak, mivel egyes tanulmányok
nagy arányú újravérzést és emelkedett mortalitást írtak le gastro-oesophagialis
ballontamponád során. Kiemelendő, hogy a szövődmények azokban az
Megjegyzés
esetekben fordultak elő nagyobb arányban, amikor a ballont nem kellően
gyakorlott ellátó helyezte be, illetve amikor a ballon behelyezése előtt
A beavatkozást csak olyan
végezze, aki gyakorlott annak elhúzódó, sikertelen farmakológiai kezelés történt. Fontos tehát, hogy a gastrooesophagialis ballontamponádot olyan személy végezze, aki gyakorlott annak
kivitelezésében
kivitelezésében.

I./6.12.4. Indikáció és kontraindikáció
A gastro-oesophagialis ballontamponád azoknál a betegeknél indokolt, akiknél
nyelőcső-varix vérzés áll fenn, de az endoscopos intervenció technikai okok
miatt nem kivitelezhető, nem elérhető, vagy sikertelen. Kivitelezése
Melyek a gastro-oesophagialis kontraindikált a közelmúltban végzett nyelőcsőműtét, vagy nyelőcső-strictura
ballontamponád indikációi és fennállása esetén. Egyes szerzők hiatus hernia megléte esetén sem javasolják
kontraindikációi?
ezt a beavatkozást, míg más szerzők sikeres vérzéskontrollt értek el ezen
kórkép megléte esetén is.
Kérdés

I./6.12.5. Kivitelezés
Az oesophagialis varix vérzésben szenvedő betegek általában kritikus állapotú
betegek, ezért ellátásuk során fontos az „ABCDE” szemléletmód követése.
Mielőtt ballontamponádot hajtunk végre, fontos a légutak aspirációval
szembeni védelme, különösen encephalopathia, illetve jelentős hemodinamikai
instabilitás esetén. Egyes szerzők minden olyan esetben, amikor gastrooesophagialis ballontamponádot végzünk, endotrachealis intubációt javasolnak,
tekintettel arra, hogy a beavatkozás jelentős mértékben fokozza az aspirációs
pneumonia veszélyét.

Kérdés

Fontos emellett a betegek monitorozása, vénabiztosítás, és a hemodinamikai
paraméterek optimalizálása.
Mielőtt a beavatkozást elvégezzük, szükségszerű, mint ahogy arra már
korábban utaltunk, egy endoscopos vizsgálat elvégzése.

A gastro-oesophagialis ballontamponád eszköze a gastro-oesophagialis ballon,
Milyen fajta szondák
melynek többféle fajtája ismeretes:
alkalmazhatók a gastro● Sengstaken-Blakemore szonda – egy kisebb és kerekebb, a gyomorba
oesophagialis ballontamponád
helyezhető, és egy hosszúkás, nyelőcsőn végighúzódó ballonból áll. A
kivitelezésére?
szonda kívül maradó végén egy-egy nyílás található az egyes ballonok
felfújására, valamint egy harmadik a gyomortartalom leszívására. A
továbbiakban ennek használatát részletezzük.
● Minnesota-szonda – hasonló a felépítése, mint az előzőnek, de egy
plusz nyílás található a külső végén, mely a nyelőcső tartalom leszívását
szolgálja.
● Linton-szonda – csupán egyetlen, körte alakú ballonja van, mely a
gyomorból húzódik a nyelőcsőbe.
A szonda levezetése:
Mielőtt a szondát lehelyeznénk, fontos, hogy jól bekenjük sikosítóval, esetleg
lidokainos géllel. A szonda szájon át és orron át is bejuttatható a gyomorba, de
amennyiben véralvadási zavarral állunk szemben, mindenképp az oralis utat
válasszuk. Miután a szonda vége feltételezhetően a gyomorba került, vagyis
legalább 50 cm mélyen van, a gyomorba fújt levegővel győződjünk meg arról,
hogy valóban jó helyen van-e. Ezután a gyomorban levő ballont fújjuk fel 300 450 ml levegővel, majd radiológiai vizsgálattal ellenőrizzük annak pozícióját.
Gyakran a vérzést már azzal kontrollálni tudjuk, ha a gyomorban levő ballont
felfújtuk. Amennyiben ez nem elegendő, a szondára húzó erőt kell kifejtenünk,
Ha a vérzés még ezután is fennáll, a nyelőcsőben levő ballon felfújása
következik, 45 Hgmm-es nyomásig.
A szonda rögzítése és húzása:
Amennyiben a szondát orron keresztül vezettük be, a rögzítésnél és húzásnál
ügyeljünk arra, hogy az orrot ne sértsük, ne dekubitáljuk.
A szonda húzását egy csigán keresztül vezetett kötél segítségével valósíthatjuk
meg, melynek a végére 1-1,5 kg súlyt helyezünk.
A gyomortartalmat, Minnesota-szonda esetén pedig a nyelőcső-tartalmat is,
intermittálóan leszívhatjuk. A szonda legalább 24 óra hosszan benntartandó, a
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gyomorballon pedig akár 48 óráig is folyamatosan felfújt állapotban lehet.
Ezzel szemben a nyelőcső ballont nyolc óránként fél óra hosszáig fel kell
Milyen hosszan tartható benn a
engedni, hogy az esetleges nyelőcsőnekrózist megelőzzük. A szonda helyes
Sengstaken-Blakemore szonda?
pozícióját 24 óránként radiológiai vizsgálattal ellenőriznünk kell.
A szonda eltávolítása:
Ha a vérzés elállt, először az oesophagealis ballont engedjük fel, a gyomorban
levő ballont még további 24-48 óráig tartsuk felfújt állapotban. Miután a
Kérdés
gyomorballont is leengedtük, a szondát 24 óráig hagyjuk a gyomorban, és ha
vérzés ezután sem jelentkezett, akkor teljesen eltávolíthatjuk.
Milyen szövődményekkel járhat Egyes szerzők azt javasolják, hogy a szonda 24-48 óra elteltével mindenképp
a gastro-oesophagealis
kerüljön eltávolításra.
ballontamponád?

I./6.12.6. Szövődmények
A gastro-oesophagealis ballontamponád egyik leggyakoribb szövődménye az
aspirációs pneumonia, mely akár a 12%-os előfordulási arányt is elérheti.
Előfordulhat emellett ritkábban akut laryngealis obstrukció, trachea-ruptura, a
szonda elmozdulása, a nyálkahártya ulceratioja és a nyelőcső perforatioja.

Utóbbi két szövődmény főként akkor jelentkezik, ha a szonda húzása több,
mint 36 óra hosszan fennáll.
A nyelőcső rupturája is egy potenciális szövődmény lehet, mely nagyon magas
mortalitással jár, különösen a rossz általános állapotú betegek esetén.
Irodalom
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I./6.13. Egyszerű szemészeti beavatkozások
I./6.13.1. Tanulási cél
A fejezet célja megismertetni a hallgatóval a sürgősségi ellátásban alkalmazott egyszerű
szemészeti beavatkozások alapelvét.

I./6.13.2. Kompetencia
A fejezet elsajátításával a hallgató érteni fogja az egyszerű, sürgősségi ellátásban
esetlegesen szükséges szemészeti eljárások technikáinak alapjait, fel fogja tudni állítani
azok indikációs körét, és felismeri a lehetséges szövődményeket.

I./6.13.3. Bevezetés
A sürgősségi betegellátásban gyakran találkozunk a szemet érintő kórképekkel,
sérülésekkel, melyek sok esetben igényelnek azonnali beavatkozást. Ezek egy része a
sürgősségi osztályon is elvégezhető, és definitív megoldást jelent. Az alábbiakban ezeket
a beavatkozásokat részletezzük. Komolyabb beavatkozást igénylő szemsérülés, illetve
egyéb szemészeti kórkép esetén mindenképp kérjük szemész szakorvos segítségét.

I./6.13.4. Anatómiai alapismeretek
A szemgolyó egy gömb alakú test, amely a szemgödörben helyezkedik el. Külső
sagitalis átmérője kb. 24,2 mm. Elülső pólusát a cornea centruma, hátsó pólusát pedig a
sclera centruma adja. Rétegei kívülről befelé haladva:
1. Tunica fibrosa (a szem rostos burka) - a corneaból és a scleraból áll, előbbi a
szem egyik fontos törőközege
2. Tunica vasculosa – részei az iris, corpus ciliare és a choroidea
3. Tunica nervosa – a neuroretinaból és pigmentepitheliumból áll
A szemgolyó belsejében az elülső és hátsó szemcsarnok, csarnokzug, lencse és az
üvegtest található. A szemhéjak belső felszínét, valamint cornea határáig a szemgolyó
elülső felszínét a conjuctiva béleli.

I./6.13.5. A conjuctiva-idegentest eltávolítása
A conjuctiva-idegentest előfordulása aránylag gyakori. A beteg arról panaszkodik, hogy
„valami van a szemében”, mely égető, szúró érzést okoz, de nem feltétlenül tudja
lokalizálni.
A conjuctiva vizsgálatakor annak vérbőségét észleljük, emellett látásromlás, látáskiesés
nem mindig jelentkezik. Minden esetben meg kell győződnünk arról, hogy nem
penetráló sérüléssel állunk-e szemben.
A conjuctiva-idegentest az esetek többségében érzéstelenítés nélkül eltávolítható,
amennyiben érzéstelenítésre van szükség, csepegtessünk helyi érzéstelenítő oldatot a
szembe. Ezután alaposan vizsgáljuk meg a conjuctivát, hogy pontosan hol található az
idegentest, illetve hogy csak egy idegentest van-e rajta. Kérjük meg a beteget, hogy
tekintsen lefele, oldalra, majd fölfelé, és a conjuctiva áthajlásait is alaposan vizsgáljuk
meg.
A felső szemhéj felhúzása általában nem elég a pontos vizsgálathoz, hanem annak
eversiója, vagyis kifordítása szükséges. Ezt úgy végezzük, hogy amíg a beteg lefelé
tekint, egy vatta-végű pálcikával a felső szemhéjat megtámasztjuk, és szabad kezünk
ujjaival kifordítjuk. Így az ott található idegentest láthatóvá válik, és el tudjuk távolítani

Kérdés

azt. Ezután vizsgáljuk meg a corneat is, hogy ott nincs-e idegentest.

Mikor és miért fontos I./6.13.6. A cornea-idegentest eltávolítása
a conjuctiva
kifordítása?
Idegentest a corneara is kerülhet, melyet mielőbb el kell távolítani. Leggyakrabban apró
fémszilánkok, növényi törmelékek, illetve por okozhatnak sérülést.
A beteg kezdetben szúrást, majd fájdalmat érez, mely pislogáskor kifejezettebb.
Amennyiben a panaszok mellé hyphema (vér az elülső szemcsarnokban), diffúz opacitás,
pupilla deformitás, vagy a szemgolyó penetrációja is társulnak, a beteget mindenképp
lássa szemész.
Az idegentest eltávolítása előtt fluoreszceinnel fessük meg a cornea-t, hogy az idegentest
Kérdés
láthatóvá váljék. A szembe csepegtessünk helyi érzéstelenítőt, majd egy speciális, erre a
célra kifejlesztett lándzsával emeljük le a corneáról az idegentestet.
Cornea-idegentest
A beavatkozás szövődményeként a cornea perforatio-ja, conjuctivitis, és az epithel
kapcsán mikor
sérülése jelentkezhetnek, valamint idegentest maradhat vissza.
szükséges mindenképp
szemészhez fordulni? I./6.13.7. A kontaktlencse eltávolítása
A kontaktlencsével kapcsolatos sürgősségi kórképek között szerepelhet, hogy a betegek
bizonyos szövődmények kialakulása kapcsán nem tudják azt eltávolítani. A
kontaktlencse túl hosszú ideig való fennmaradása a szem hypoxiáját, oedemáját,
infekcióját eredményezheti.
Emellett szükséges lehet a kontaktlencse eltávolítása traumás esemény kapcsán is.
Mielőtt eltávolítjuk, alkalmazzunk helyi érzéstelenítőt, majd amennyiben a kontaktlencse
pozíciója nem pontosan meghatározható, fessük meg a szemgolyót fluoreszceinnel.
Ha puha kontaktlencséről van szó, kérjük meg a beteget, hogy tekintsen fölfelé, majd
egyik kezünkkel húzzuk lefelé a szemhéjat, másik kezünk mutatóujjának ujjbegyével
Kérdés
pedig húzzuk a lencsét a sclerahoz, majd két ujjunkkal összecsippentve, távolítsuk el.
A kemény kontaktlencsét egy speciális szívósapkával tudjuk eltávolítani, amennyiben ez
Milyen módszerekkel nem áll rendelkezésre, kérjük meg a beteget, hogy nézzen lefele és az orra fele, egyik
távolítható el a
kezünkkel pedig a felső szemhéjat húzzuk lateralis irányba, és így a kontaktlencse
kontaktlencse?
mintegy lepattan a cornearól.
Irodalom
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I./6.14. Egyszerű fül-orr-gégészeti beavatkozások
I./6.14.1. Tanulási cél
A fejezet célja megismertetni a hallgatóval a sürgősségi ellátásban alkalmazott
egyszerű fül-orr-gégészeti beavatkozások alapelvét, indikációs és kontraindikációs
körét.

I./6.14.2. Kompetencia
A fejezet elsajátításával a hallgató érteni fogja az egyszerű fül-orr-gégészeti eljárások
technikáinak alapjait, fel fogja tudni állítani azok indikációs körét, és felismeri a
lehetséges szövődményeket.

I./6.14.3. Bevezetés
A sürgősségi betegellátásban gyakran találkozhatunk fül-orr-gégészeti kórképekkel.
Ezek ellátása gyakran egy egyszerű beavatkozást igényel, melyek akár ágy mellett,
illetve a sürgősségi osztályon is elvégezhetők. Az alábbiakban a leggyakrabban
előforduló fül-orr-gégészeti sürgősségi kórképek ellátását célzó beavatkozásokat,
technikákat részletezzük. A kórképek ellátása során továbbra is fontos az „ABCDE”
szemléletmód követése, az instabil betegeket amennyiben lehet, a beavatkozás előtt
vagy közben stabilizáljuk.

I./6.14.4. Elülső és hátsó orr-tamponád

Kérdés
Mikor van szükség
elülső orrtamponád
elvégzésre?

Az orrvérzés egy gyakori kórkép a sürgősségi betegellátásban. Az esetek nagy
részében benignus lefolyású, azonban előfordulhat, hogy életet veszélyeztető, súlyos
fokú vérzést eredményez. Az orrvérzések kb. 90%-a az orr elülső részéből, az ún.
Kiesselbach plexusból ered, általában kétoldali, és nem masszív. Az orrvérzések kb.
10%-a ered a hátsó plexusból, ez is lehet kétoldali, és jóval súlyosabb, masszív
vérzésként jelentkezik, ekkor mindenképp kérjük fül-orr-gégész segítségét.
Az elülső orrtamponád behelyezése akkor jön szóba, ha az orrvérzés az orrnyeregre
kifejtett nyomással, majd az orrüreg elülső részének adrenalinos vattával való
kibélelésével sem állt el.
Fontos a vérzésforrás lokalizálása az orrüreg vizualizálásával, melyet egy orrspekulummal végezhetünk el. Az orrüreget érzéstelenítsük lidokainba mártott vattával,
majd egy petrolátumban átitatott, hosszúkás gézt jó mélyen helyezzünk be egy
csipesszel, majd a kinn maradó gézt rétegezve, elölről hátrafelé haladva, tamponáljuk
ki az orrüreget.
A beavatkozás szövődményeként infekció, septum necrosis, sinusitis,
pneumocephalus, és extrém ritka esetben Staphylococcus okozta toxikus sokk
szindróma alakulhatnak ki.
Amennyiben a vérzésforrást a hátsó plexus képezi, hátsó orrtamponád behelyezése
szükséges. Első lépésként inhaláltassunk a beteggel lidocaint és vazokonstriktort (pl.
oximetazolin, fenilefrin). Ezután helyezzünk egy Foley-katétert a beteg orrüregébe, és
szájon át vizualizáljuk a katéter csúcsát, majd 10 ml steril folyadékkal fújjuk fel a
ballonját. A felfújt ballont húzzuk kissé előre mindaddig, amíg ellenállást nem érzünk,
ekkor érte el a megfelelő pozíciót, elől pedig gézzel tamponáljuk ki az orrüreget.

I./6.14.5. Az orr- és fül-idegentest eltávolítása

A sürgősségi ellátásban, főként gyermekeknél és mentálisan visszamaradott
felnőtteknél gyakran találkozhatunk a fülbe, illetve orrba helyezett idegentest
problémájával.
Az orrban található idegentest eltávolítására alkalmas eszközök:
● Fogó, kampó – az elülső orrüregben levő, szilárd idegentestek eltávolítására
Kérdés
alkalmas
Milyen lehetőségek
● Pozitív nyomás kifejtése – kooperáló betegek esetén kivitelezhető, az
állnak rendelkezésre az
orrnyílásokon át, a száj befogásával kifejtett pozitív nyomás létrehozása
orr és fül idegentestek
● Szívókatéter – a fogóval nehezen eltávolítható idegentest eltávolítására
eltávolítására?
alkalmas
● Ballon-katéter – amennyiben a ballon-katéter (pl. Foley-katéter) átcsúsztatható
az idegentes mentén, a ballonját felfújjuk, és kirántjuk az idegentestet
A fülben található idegentest eltávolítására alkalmas eszközök:
● Fogó – otoscoppal hozzuk látótérbe a fülcsatornát és az idegentestet, majd
óvatosan távolítsuk el azt
● Irrigáció – szerves anyagok, rovarok eltávolítására nem alkalmas, lényege,
hogy az idegentestet egy vékony katéteren keresztül kimossuk a fülből
● Szívás – otoscoppal látótérbe hozzuk az idegentestet, és óvatosan kiszívjuk

I./6.14.6. Cerumen eltávolítása
Azokban az esetekben, amikor a nagy mennyiségű cerumen halláscsökkenést, külső
fülgyulladást, choleasteatoma-t okoz, illetve a dobhártya nem hozható teljesen
látótérbe, a cerumen eltávolítása szükséges.
Az eltávolítás hasonló, mint az idegentest eltávolítása, othoscop és fül-speculum
segítségével hozzuk látótérbe a cerument, majd fogó, vagy szívó segítségével
távolítsuk el.
Irodalom
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I./6.14.1. Paracentézis
I./6.14.1.1. Bevezetés
A paracentézis, vagyis a dobhártya bemetszése egy olyan invazív beavatkozás, melyet akár ágy
mellett, illetve sürgősségi osztályon is elvégezhetünk kellő gyakorlattal. Először 1768-ban hajtották
végre, és végzik azóta is akut otitis media kezelésére.
Az alábbiakban röviden ismertetjük a beavatkozás kivitelezésének alapjait.
I./6.14.1.2. Anatómiai alapismeretek
A dobhártya a külső- és középfül közt elhelyezkedő, kissé ovális membrán. A középfül szerepe, hogy
a hallócsontok segítségével a hangot eljuttassa a belső fülhöz. A kalapács manubrium nevű része
benyomatot képez a dobhártyán, és két fő részre, a pars flaccida-ra és a pars tensa-ra osztja.
I./6.14.1.3. Indikáció
Diagnosztikus és terápiás célzattal egyaránt kivitelezhető:
● Akut otitis media erős fájdalommal – a fájdalom azonnal megszűnik
● Akut otitis media etiológiájának kiderítése – mintanyerés
● Akut otitis media immunkomprimált betegekben
● Akut otitis media, mely nem reagál konzervatív kezelésre
● Liquor feltételezett jelenléte a középfülben – biokémiai analízis céljából
● Gyógyszer bejuttatása a középfülbe – szteroid, antibiotikum
I./6.14.1.4. Kontraindikáció
A paracentézis egy biztonságos beavatkozás, mely akár a járóbeteg ellátásban is kivitelezhető, de az
alábbi esetekben el kell tekintenünk végrehajtásától:
● Tumor jelenléte a középfülben – pl. meningeoma, neuroma...
● Éranomaliák – pl. az a. carotis interna áthalad a középfülön
● Coagulopathia
● A dobhártya nem vizualizálható
● A beteg nem kooperál
I./6.14.1.5. Kivitelezés
A beteget fektessük hanyatt, fejét fordítsuk oldalra, és lokálanesztetikummal (pl. 1% Lidokain)
infiltráljuk a külső fül járatát, ill. fújjuk be a külső fület és a dobhártyát.
Ezután, a lehető legnagyobb speculumot használva, mikroszkóp alatt, hozzuk látótérbe a dobhártyát,
és keressük fel a kalapács által okozott benyomatot, és a dobhártya alsó részét. Óvatosan szúrjuk bele
a tűt, folyamatos szívás mellett előrehaladva, majd ejtsünk egy kis nyílást a dobhártyán, megkímélve
a külső fül bőrét.
I./6.14.1.6. Szövődmények
Mint azt már említettük, a paracentézis egy aránylag biztonságos beavatkozás, de kisebb
szövődmények itt is előfordulhatnak.
Enyhe vérzés jelentkezhet a kivitelezést követően, mely általában pár óra elteltével spontán
megszűnik.
A dobhártyán ejtett seb pár hét alatt bezárul, de egyes esetekben előfordulhat, hogy állandó perforatio
marad vissza, mely visszatérő infekciók melegágya lehet.
Extrém ritkán a hallócsontok és a n. facialis egyes ágainak sérülése is előfordulhat, de óvatosan

kivitelezett technikával ez elkerülhető.
Irodalom
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I./6.15. Diagnosztikus peritonealis lavage
I./6.15.1. Tanulási cél
A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a diagnosztikus peritonealis lavage
kivitelezésének, technikai alapjait, valamint a beavatkozás indikációjának és
szövődményeinek hátterét.

I./6.15.2. Kompetencia
A fejezet elsajátításával a hallgató fel fogja tudni állítani a diagnosztikus
peritonealis lavage indikációit, ismerni fogja annak kontraindikációit és a
beavatkozással kapcsolatos szövődményeket, valamint kivitelezésének alapelvét.

I./6.15.3. Bevezetés

Kérdés
Melyek a DPL indikációi?

Mielőtt Root 1965-ben bevezette volna a diagnosztikus peritonealis lavage-t
(DPL), a hasi sérülés nem-operatív értékelése a mind a négy kvadránsban
elvégzett hasi paracentesisre korlátozódott. Ennél a vizsgálati módszernél azonban
nagyon magas volt a fals-negatív eredmények aránya, ezért egy pontosabb
diagnosztikus módszer kidolgozására volt szükség.
Mindemellett fontos kiemelni, hogy DPL során nem kapunk választ arra, hogy
pontosan melyik szerv sérült, ezért a hasi ultrahang és hasi CT elterjedésével az
elvégzett DPL-ek száma csökkent.

I./06.15.4. Indikáció
A DPL elsődleges indikációja a jelentős hemodinamikai instabilitással, illetve
tudatzavarral járó tompa hasi sérülés gyanúja, ilyenkor ugyanis nem mindig van
lehetőség és idő a hasi ultrahang és CT elvégzésére. Penetráló hasi sérülés, lőtt és
szúrt seb esetén szintén van létjogosultsága a DPL elvégzésének. A vizsgálat
Kérdés
akkor pozitív, vagyis akkor beszélünk haemoperitoneumról, ha a kapott mintában
3
Melyek a DPL legfontosabb a vörösvértestek szám nagyobb, mint 1000/mm .
A DPL mindezek mellett segítséget jelenthet a peritonitis diagnosztizálásában is,
szövődményei?
hemodinamikailag instabil, kritikus állapotú betegek esetén. Ekkor pozitív
eredményt az jelent, ha a nyert folyadékban a fehérvérsejtek száma nagyobb, mint
500/mm3.

I./6.15.5. Kontraindikáció és szövődmények
Amennyiben a hemodinamikai instabilitás hátterében egyértelműen hasi sérülés
áll, a DPL elvégzése kontraindikált, ugyanis a betegnél ilyenkor azonnal
laparotomia-t kell végezni.
A terhesség, és a korábban végzett hasi műtét a DPL relatív kontraindikációját
képezik. Utóbbi esetén nagy az adhaesio-k jelenlétének esélye, ezért ha DPL
elvégzése mellett döntünk, azt kifejezett óvatossággal kell végrehajtani.
Kérdés
Mi a zárt, percutan DPL
technikájának a lényege?

A DPL szövődményei közt elsősorban a behelyezett katéter malpozíciója, az
intraabdominalis szervek, erek sérülése, haemoperitoneum, és a seb infekciója
szerepelnek.

I./6.15.6. Kivitelezés

A diagnosztikus peritonealis lavage kivitelezésére három módszer ismeretes:
● Zárt, percutan technika
● Nyílt technika – a hasüreg kis metszéssel történő feltárása
● Félig zárt technika – kisebb metszés történik, mint a nyílt technika esetén
A zárt, percutan technika kivitelezése igényli a legkevesebb gyakorlatot, illetve
ennek a szövődményrátája a legalacsonyabb, ezért az alábbiakban ezt
részletezzük.
Mielőtt a beavatkozást megkezdjük, célszerű a gyomorba egy gyomorszondát, a
húgyhólyagba pedig egy állandó katétert helyezni, hogy az említett szerveket
kiürítsük, és az esetleges sérüléstől megvédjük.
Ezután az aszepszis szabályait szigorúan betartva, a periumbilicalis régiót
izoláljuk, lokális anesztetikummal érzéstelenítjük, majd a symphysis és a köldök
közti vonal köldökhöz eső első harmadoló pontjában, 45 fokban a medence felé
haladva egy 18 G nagyságú tűvel behatolunk a hasüregbe. A linea alba-n,
valamint a peritoneumon áthaladva, egy-egy rezisztencia-csökkenést érzünk.
Ezután Seldinger-technikával drótot, majd a dróton keresztül egy peritonealis
lavage-ra alkalmas kanült juttatunk az intraabdominalis térbe. A kanülön keresztül
egy 10 ml-es fecskendővel megkíséreljük az esetleges intraabdominalis térben
levő folyadék aspirációját. Amennyiben ekkor egyértelműen vért szívunk, a
haemoperitoneum diagnózisa felállítható. Amennyiben aspiráció során nem
szívunk vissza semmit, 1 liter Ringer oldatot juttatunk a hasüregbe, mellyel
átmossuk azt, és a gravitáció segítségével visszanyerjük. Ezután az így nyert
hasüregi mintát elemezhetjük, és juthatunk diagnózishoz.
Irodalom

Richard S. Irwin, James M. Rippe, Frederick J. Curley, Stephen O. Heard:
Procedures and Techniques in Intensive Care Medicine 3rd Edition,
Lippincott Williams and Wilkins 2003, ISBN: 0-7817-4334-6
2. Liudvigas Jagminas: Diagnostic peritoneal lavage, Medscape Reference
2012 June, http://emedicine.medscape.com/article/82888-overview
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I./6.16. Cerebrospinalis folyadék punctio
I./6.16.1. Tanulási cél
A fejezet célja:
● Megismertetni a hallgatót a cerebrospinalis folyadék punctio indikációival
sürgősségi betegellátásban
● Felvázolni a cerebrospinalis folyadék punctio technikájának megértéséhez
szükséges anatómiai ismereteket
● Ismertetni a cerebrospinalis folyadék punctio technikájának menetét

I./6.16.2. Kompetencia
A fejezet elsajátításával a hallgató ismerni fogja a cerebrospinalis folyadék punctio
alkalmazási lehetőségeit a sürgősségi betegellátásban, fel fogja tudni állítani annak
indikációs és kontraindikációs körét, ismerni fogja a szövődményeket. Mindemellett
érteni fogja a cerebrospinalis folyadék punctio technikájának lényegét.

I./6.16.3. Bevezetés
A cerebrospinalis folyadék (CSF) punctio egy olyan beavatkozás, melyre gyakran kerül
sor a sürgősségi betegellátásban, mind a sürgősségi, mind az intenzív osztályon. Maga
a beavatkozás, amennyiben gyakorlott személyzet végzi és megfelelő eszközök állnak
rendelkezésre, biztonságos, és kevés szövődménnyel jár.

I./6.16.4. Indikáció
Diagnosztika: a CSF nyerés a sürgősségi ellátásban főként diagnosztikus céllal
történik. A CSF komponenseinek elemzése és mikrobiológiai tenyésztése számos
kórkép diagnózisának felállításában segít, másrészt a myelographia és cisternographia
kivitelezéséhez szintén elengedhetetlen a CSF punctio.
A CSF nyomása, vagyis a közvetlenül a punctio után észlelt nyomás nagysága is
utalhat bizonyos kórképekre, és egyben terápiát is jelentheti normál nyomású
hydrocephalus, benignus intracranialis hypertensio esetén. A CSF elemzése során
Kérdés
annak cukor- és fehérjetartalma, valamint sejtkomponenseinek összetétele (vörös
Milyen diagnosztikus vértest, fehérvérsejt) kerül meghatározásra.
eljárásokra alkalmas a A CSF cukorszintje a vér cukorszintjével korrelál. Amennyiben értéke a normálisnál
magasabb, az hyperglycaemiára utal, amennyiben értéke csökken, központi
CSF?
idegrendszeri infekcióra, vagy meningealis neoplasztikus elváltozásra kell gondolnunk,
ilyenkor ugyanis az idegsejtek és leukocyták cukorfelhasználása nő. A CSF
fehérjeszintjének emelkedése szintén központi idegrendszeri elváltozás, pl. sclerosis
multiplex jele lehet.
Subarachnoidealis vérzés esetén a CSF-ben vér jelenhet meg. Ha a punctio
traumatikusan történik, az értékelés hamis eredményt adhat. Ez kivédhető azzal, ha
megfigyeljük, hogy a gyűjtött mintában a gyűjtés ideje alatt csökken-e a vér
mennyisége, illetve megjelennek-e a véres liquor-ban fibrinszálcsák. A kezdeti
nagyobb liquor-nyomás, a kissé csökkent CSF-cukorszint és emelkedett fehérjeszint
inkább a subarachnoidealis vérzés gyanúját erősítik.
Amennyiben tumoros elváltozást gyanítunk, a liquor citológiai vizsgálata szükséges.
Összességében elmondható tehát, hogy a diagnosztikus CSF punctio a következő
kórképek gyanúja esetén indokolt:

●
●
●
●
●

Subarachnoidealis vérzés
Meningitis
Kérdés
Malignitás
Melyek a CSF punctio
Sclerosis multiplex
legfontosabb
Guillain-Barré syndroma
indikációi?
Terápia: egyes kórképekben terápiás célzattal is elvégezhető a CSF punctioja.
Idegsebészeti beavatkozást követő liquor-csorgás esetén hasznos lehet a liquor-ba
helyezett katéter, vagy a liquor napi szintű punctioja. Mindemellett az intracranialis
nyomásemelkedés tüneti kezelése céljából szintén elvégezhető a ventriculostomia. A
CSF ezenkívül gyógyszerbeadás helyeként is szolgál, intrathecalisan kemoterápiás
szerek, antibiotikumok is adhatók. Utolsó sorban pedig ne feledkezzünk meg a
gerincközeli érzéstelenítés technikáiról, amikor helyi érzéstelenítőt fecskendezünk a
spinalis térbe.

I./6.16.5. Kontraindikáció
A CSF punctio abszolút kontraindikációja a tervezett szúrás helyén található
bőrinfectio, valamint a supratentorialis és infratentorialis kompartmentek közti
nyomáskülönbség. Relatív kontraindikációt képez a coagulopathia, emelkedett
intracranialis nyomás, valamint az agyi tályog.
Mielőtt CSF punctiora kerül sor, koponya-CT elvégzése szükséges, amennyiben a
Kérdés
beteg 60 évnél idősebb, immunkompromitált, 1 héten belül görcsrohamon esett át,
tudatzavara vagy egyéb neurológiai gócjele van, illetve intracranialis nyomásemelkedés
Mely esetekben
tüneteit észleljük. Amennyiben subarachnoidealis vérzést gyanítunk, szintén elsődleges
szükséges, hogy a CSF a koponya-CT elvégzése.
punctio-t koponya-CT
vizsgálat előzze meg? I./6.16.6. Kivitelezés
Mielőtt a beavatkozást megkezdjük, szükséges a beteg felvilágosítása és tájékoztatása,
valamint a megfelelő előkészület.
A CSF punctio-t az aszepszis szabályainak szigorú betartása mellett végezzük.
A punctio kivitelezésére speciális tűk állnak rendelkezésre, melyek különböző
méretben kaphatók. Az ún. Quincke tű vége vágott, ez aránylag nagyobb sérülést okoz
a durán. Emellett szúrhatunk ún. atraumatikus tűkkel is, melyeknek az oldalán található
egy nyílás, ezen keresztül bocsátható le a liquor, és csupán kis lyukat ejtenek a
gerincvelői burkon.
A szúrás sikerét nagyban befolyásolja a beteg helyes pozícionálása. A beteget vagy
oldalt fekve, vagy ülve pungáljuk, mindkét esetben fontos a hát megfelelő domborítása.
A punctio helye az L2-3, vagy L3-4 csigolyaköz, mert itt már gerincvelő nem található.
A megfelelő csigolyaköz kiválasztásában a crista ilei segít, mivel ezzel egy
magasságban található az L4-es csigolya.
Miután a szúrni kívánt csigolyaközt lefertőtlenítettük és izoláltuk, helyi érzéstelenítőt
fecskendezünk a bőr alá. Ezt követően egy 22 G-s spinalis tűvel áthatolunk először a
bőrön, majd a superficialis fascián, a supra- és infraspinosus ligamentumon, végül
pedig a vastag, nagyobb ellenállású ligamentum flavumon. Utóbbit elhagyva jutunk az
epiduralis, majd a spinalis térbe, melyet egy rezisztencia-csökkenés jelez. Ekkor a
mandrint kihúzzuk a tűből, és megjelenik a liqour, melyet kémcsőbe vagy tartályba
felfogunk.

I./6.16.7. Szövődmények
A CSF punctio egyik leggyakoribb szövődménye a postspinalis fejfájás. A
gyakoriságára vonatkozó adatok igen eltérőek, a betegek 20-70%-ában fordul elő, fiatal
nők esetén gyakoribb. Általában a szúrás utáni 24-48 órában jelentkezik, és főként a fej

fronto-occipitalis mozgása provokálja. Oka a szúrás után keletkező liquor-csorgás.
Előfordulása jelentős mértékben csökkenthető, amennyiben kisméretű, atraumatikus tűt
Kérdés
használunk a punctióhoz. Az esetek többségében szigorú fekvés, folyadékpótlás és
Hogyan előzhető meg, analgetikumok adása mellett pár nap alatt szűnnek. a panaszok. Ritkább esetben
illetve kezelhető a post- azonban a fejfájás perzisztál, a fájdalom az említett terápiára nem reagál, ilyenkor a
spinalis fejfájás?
szúrás helyére fecskendezett saját vér (“blood patch”) jelenti a megoldást, mely
“betapasztja” a tű által okozott sérülést a gerincvelői burkon.
A beavatkozás további szövődményei lehetnek:
● Paravertebralis haematoma
● Paravertebralis abscessus
● Meningitis
● Subduralis haematoma
● Agyi herniatio
Irodalom

Richard S. Irwin, James M. Rippe, Frederick J. Curley, Stephen O. Heard:
Procedures and Techniques in Intensive Care Medicine 3rd Edition, Lippincott
Williams and Wilkins 2003, ISBN: 0-7817-4334-6
2. Gil Z. Schlamovitz: Lumbar puncture, Medscapea reference 22012 May,
http://emedicine.medscape.com/article/80773-overview
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I./6.17. Húgyhólyagkatéterezés
I./6.17.1. Tanulási cél
A fejezet célja megismertetni a hallgatóval a húgyhólyagkatéterezés technikáját,
indikációit, kontraindikációit és szövődményeit.

I./6.17.2. Kompetencia
A fejezet elsajátításával a hallgató felügyelet mellett képes lesz elvégezni a női és
férfi húgyhólyagkatéterezést, ismerni fogja a beavatkozás indikációit, és felismeri
annak szövődményeit.

I./6.17.3. Bevezetés

Megjegyzés
A fölösleges
hólyagkatéterezést,
amennyiben lehetséges,
kerüljük

A húgyhólyagkatéterezés egy olyan beavatkozás, melyre gyakran kerül sor a
kórházi betegellátás, és különösen a kritikus állapotú betegek ellátása során.
A húgyhólyagkatéterezés alkalmával egy műanyag csövet vezetünk a húgycsőbe, és
azon keresztül a hólyagba. A beavatkozás aránylag nagy fertőzésveszéllyel jár,
ezért fontos, hogy csak indokolt esetben hajtsuk végre.

I./6.17.4. Indikáció
A húgyhólyagkatéterezés indikációi röviden összefoglalva a következők:
● Akut vizeletretenció, vizeletelfolyási akadály (prostatamegnagyobbodás,
húgycsőszűkület)
● Diurézis mérése kritikus állapotú betegek esetén
● Diurézis
mérése műtéti beavatkozás alatt a folyadékháztartás
nyomonkövetésére (hosszú műtét, nagy folyadék bevitel)
● Speciális, a genitourinaris traktust érintő műtétek
● Neurogén hólyag ellátása
● Masszív haematuria ellátása
● Inkontinencia ellátása (miután az egyéb kezelési módszerek sikertelennek
bizonyultak)
● Palliatív ellátás (végstádiumú betegek komfortjának növelése)
● Intravesicalis gyógyszerelés

I./6.17.5. Kontraindikáció
A húgyhólyagkatéterezés egyetlen abszolút kontraindikációja a medence sérülés
részeként kialakult hólyagsérülés. Amennyiben trauma kapcsán haematuria
jelentkezik, mindenképp fel kell, hogy merüljön a hólyagsérülés lehetősége, és
urológiai konzílium szükséges.
Kérdés
Relatív kontraindikációt jelent az urethra strictura, a közelmúltban történt urethra
Melyek a hólyagkatéterezés vagy hólyagműtét, és egy arteficiális sphincter jelenléte az urethrában. Ezekben az
abszolút kontraindikációi? esetekben szintén urológiai véleményezés szükséges.
A hólyagkatéterezés szövődményei miatt fontos, hogy a szükségtelen, fölösleges
katéterezést elkerüljük, és valóban csak indokolt esetben helyezzük be.

I./6.17.6. Kivitelezés
Az alapján, hogy mennyi ideig tartjuk benn a katétert, beszélhetünk intermittáló,

vagy állandó katéterről. Előbbinél egy egyenes katétert vezetnek a hólyagba kb. 510 percig, és a hólyagot kiürítik. Állandó katéter esetén a katéter hosszabb ideig,
akár hetekig is bennmarad, időnként (kb. 3 hetente) cserélni kell.
Katéterek további osztályozása:
Méret alapján:
● 8-12 F - gyermekek számára
● 14-16 F - nők számára
● 18-22 F - férfiak számára
● 21 cm hosszú - nők számára
● 40-45 cm hoszú - férfiak számára
Típus alapján:
● Egyenes katéter – ez csak egy lumenű
● Foley katéter – két vagy három lumenű, a második lumen a hólyagban levő
ballon vízzel való felfújására szolgál (5-20 ml), az esetleges harmadik
lumen pedig a hólyag bemosására
● Coude katéter – vége görbített, az esetleges obstrukció (pl.
prostatamegnagyobbodás) áthidalása egyszerűbb
A katéterezést az aszepszis szabályainak szigorú betartásával végezzük, steril
kesztyűben. Miután a húgycső nyílását sterilen lemostuk és izoláltuk, a katétert
lidokainos géllel síkosítjuk, férfiak esetén pedig a húgycsőbe is lidokainos gélt
juttatunk. Nőknél egyik kezünkkel a húgycső nyílását szabaddá tesszük, másik
Kérdés
kezünkkel pedig a katétert behelyezzük. Férfiaknál a preputiumot hátrahúzzuk, és a
Melyek a hólyagkatéterezés katétert behelyezzük a húgycsőbe, majd a preputiumot visszahúzzuk. A katétert
addig toljuk előre, amíg vizelet jelenik meg rajta, majd a katéter ballonját 5-10 ml
legfontosabb lépései?
folyadékkal feltöltjük, és a végére katéterzsákot helyezünk.

I./6.17.7. Szövődmények
Az egyik leggyakoribb szövődmény a bacteriuria, illetve a húgyuti fertőzés, ezért
csak annyi ideig tartsuk benn a katétert, amíg szükséges.
További szövődmények lehetnek:
● Epididymitis
● A katéter ballonjának spontán rupturája
● Hólyag fistula
● Hólyag perforatio
● Hólyagkő
Anthony J. Shaeffer: Placement and management of urinary bladder
catheters, 2010 Oct UpToDate, www.uptodate.com
2. Anthony J. Shaeffer: Complications of urinary bladder catheters and
prevention strategies, 2012 April UpToDate, www.uptodate.com
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Irodalom

I./6.18. Percutan suprapubicus cystostomia
I./6.18.1. Tanulási cél
A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a percutan suprapubicus cystostomia
alkalmazási lehetőségeit, indikációs és kontraindikációs körét, valamint megértse
működésének alapelvét.

I./6.18.2. Kompetencia
A fejezet elsajátításával a hallgató képes lesz a percutan suprapubicus cystostomia
indikációjának felállítására, a lehetséges szövődmények felismerésére, valamint érteni
fogja a beavatkozás technikájának lényegét.

I./6.18.3. Bevezetés
A percutan suprapubicus cystostomia (PSC) elvégzése akkor jön szóba, ha valamilyen
oknál fogva a húgyhólyagkatéterezés nem kivitelezhető, vagy kontraindikált.
Ez a beavatkozás gyorsan és könnyen, ágy mellett is elvégezhető helyi érzéstelenítésben,
azonban csak olyan személy végezze, aki gyakorlott kivitelezésében.
Anatómiai alapismeretek:
A húgyhólyag a kismedence elülső részében, infraperitonealisan helyezkedik el, és
extraperitonealis zsír és kötőszövet veszi körül. A symphysistől az elülső prevesicalis tér,
vagy más néven a retropubicus tér választja el (1. ábra). A hólyag domborulatát a
peritoneum borítja, nyakát, amely egy belső sphincterként funkcionál, pedig a medence
kötőszövetei és szalagjai rögzítik.
1_abra_1.06.18_fejezet.jpg
felirat: 1. ábra: A kismedence anatómiai viszonyai
Forrás: http://www.andrologiarp.hu/kepek/betegseg-kepek/5_ferfi-reszletes_medence.jpg

I./6.18.4. Indikáció

Kérdés
Melyek a PSC
legfontosabb
indikációi?

A PSC elvégzése azokban az esetekben indokolt, amikor a húgyhólyagkatéter nem
helyezhető be, de mindenképp szükség lenne rá, pl. akut vizeletretentio esetén.
A legfőbb indikációk:
● Prostata műtét utáni állapot
● Urethra sérülés
● Inkontinencia ellenes beavatkozás utáni állapot
● Bilobaris prostata hypertrophia
● Urethra strictura
● Súlyos hypospadiasis
● Periurethralis abscessus
● Súlyos húgycső, mellékhere, vagy prostata infekció

I./6.18.5. Kontraindikáció és szövődmények
A PSC kivitelezésének legfontosabb kontraindikációja, ha a húgyhólyag nem tapintható,
illetve ha egy korábbi műtét vagy trauma kapcsán a kismedence anatómiai viszonyai oly
mértékben megváltoztak, hogy a hólyag nem elérhető.
Ezekben az esetekben ugyanis jelentősen nő annak a veszélye, hogy a szúrás kapcsán nem
a hólyagot találjuk el, hanem sértjük a környező szerveket, vagy behatolunk az

intraperitonealis térbe.
A hólyag tapintása nehézkes lehet anuria, oligura, neurogén hólyag, vagy inkontinencia
esetén. Ezekben az esetekben megpróbálkozhatunk a hólyag feltöltésével az urethrán
keresztül.
A hólyag lokalizálásában nagy segítséget jelent az ultrahangvizsgálat, ezért törekedjünk
minden beavatkozás előtt azt elvégezni, különösen ha az előbb említett állapotok
fennállnak.
Kérdés
További, relatív kontraindikációt jelent a coagulopathia, hólyagtumor, aktív haematuria
Miért fontos, hogy a és az ennek kapcsán hólyagban maradt alvadék jelenléte.
beavatkozás előtt a
hólyagot tapintani A beavatkozás szövődményeként a környező szervek, belek sérülése, hólyagkő
kialakulása, a katéter kalcifikációja jelentkezhetnek, illetve krónikusan distendált hólyag
tudjuk?
gyors kiürítése esetén a submucosalis erek sérülése miatt haematuria.

I./6.18.6. Kivitelezés
A PSC az aszepszis szabályainak szigorú betartásával történik. A háton fekvő beteg
suprapubicus régióját fertőtlenítjük, izoláljuk, majd egy 22 G-s lumbal punctios tűvel,
melynek a végéhez egy 1% lidocainnal töltött fecskendőt csatlakoztatunk, a symphysistől
4 cm-re a köldök felé, a tűt merőlegesen tartva, behatolunk a bőr alá. Befecskendezünk kb.
5 ml helyi érzéstelenítőt, majd folyamatos szívás mellett tovább haladunk, amíg vizeletet
nem szívunk vissza, ekkor elértük ugyanis a húgyhólyagot.
Ezután kétféle módszerrel haladhatunk tovább:
1. Eltávolítjuk a tűt, szikével egy kis metszést ejtünk a bőrön (ahol szúrtunk), majd a
hólyagban maradó katétert és annak vezetőjét, az ún. obturátort behelyezzük a
hólyagba.
2. A tűt nem távolítjuk el, hanem rajta keresztül egy drótot helyezünk a hólyagba. A
tű ezután húzható ki, majd szikével a szúrás helyét kitágítjuk, és egy Foley-katétert
juttatunk be a vezetődróton keresztül, majd a drót eltávolítható, a katétert pedig
rögzíthetjük.
Irodalom

Richard S. Irwin, James M. Rippe, Frederick J. Curley, Stephen O. Heard:
Procedures and Techniques in Intensive Care Medicine 3rd Edition, Lippincott
Williams and Wilkins 2003, ISBN: 0-7817-4334-6
2. Seth A. Cohen: Suprapubic cystostomy, Medscape Reference 2012 April,
www.emedicine.medscape.com/article/1893882-overview
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I./6.19. Ízületi és synovialis folyadék punctio
I./6.19.1. Tanulási cél
A fejezet célja az ízületi és synovialis punctio indikációinak, kontraindikációinak,
szövődményeinek ismertetése, valamint az említett beavatkozások kivitelezésének
felvázolása.

I./6.19.2. Kompetencia
A fejezet elsajátításával a hallgató képes lesz felállítani az ízületi és synovialis folyadék
punctio indikációját, tisztában lesz a beavatkozás kontraindikációival és szövődményeivel,
valamint ismerni fogja a kivitelezés lehetséges módjait.

I./6.19.3. Bevezetés
Az ízületi és synovialis folyadék punctio egy aránylag egyszerű, biztonságos, és gyorsan
kivitelezhető beavatkozás, mely során egy tűvel behatolunk az ízületi résbe, és a
synovialis folyadékot eltávolítjuk. Az ismeretlen eredetű arthritisek okának tisztázásakor
elvégzése elengedhetetlen. Ahhoz, hogy a potenciális szövődmények előfordulását
csökkentsük, fontos az egyes ízületek anatómiai viszonyainak pontos ismerete.

I./6.19.4. Indikáció
Az ízületi folyadék punctio indikációi két fő csoportra oszthatók:
1. Diagnosztikus indikáció
● Ismeretlen eredetű arthritis
● Akut mono- vagy oligoarthritis
Kérdés
● Szeptikus arthritis
● A
synovialis folyadék elemzése – tenyésztés, enzimek,
Melyek az izületi
fehérvérsejtszám meghatározása
punctio legfontosabb
2. Terápiás indikáció
indikációi?
● Szeptikus ízület folyadék leszívása – a gyulladt, gennyes folyadék
eltávolítása céljából
● Gyógyszer bejuttatása az ízületi résbe
● Fájdalom enyhítése a synovialis folyadék, vér leszívásával

I./6.19.5. Kontraindikáció és szövődmények

Kérdés

A beavatkozás abszolút kontraindikációját az adott ízület felett levő bőr, és az egyéb
periarticularis szövetek infekciója, valamint a coagulopathia jelentik.
A fennálló bacteraemia szintén az ízületi punctio ellenjavallatát képezheti, mert az
ízületbe behelyezett tű a kapillárisok megsértésével az ízület elfertőződését
eredményezheti. Természetesen, ha a bacteraemia hátterében ízületi góc feltételezhető, az
ízületi punctio elvégezhető.
Az ízület instabilitása esetén szintén meggondolandó, hogy a beavatkozást elvégezzük-e.

Bacteraemia esetén
végrehajtható-e az Az ízületi punctio leggyakoribb szövődménye az ízület infekciója, illetve a beavatkozás
után kialakuló vérzés. Emellett a punctio során sérülhet az ízületi porc, mely a tű óvatos,
izületi punctio?
nem túl mélyre való bevezetésével megelőzhető.

I./6.19.6. Kivitelezés

Kérdés
A térd punctioja
milyen módon
hajtható végre?

Irodalom

Az ízületi folyadék punctioja az aszepszis szabályainak szigorú betartása mellett
végezhető.
A térd punctiója az egyik leggyakrabban kivitelezett vizsgálat, ezért az alábbiakban ezt
részletezzük:
A behatolás lehet infra-, supra- és parapatellaris. A kiválasztott területen emeljük a bőrt
redőbe, és helyi érzéstelenítés után haladjunk be az ízületi résbe. A térd körüli folyadék
akár a 70 ml-t is elérheti, ezért 20 vagy 50 ml nagyságú fecskendőt használjunk.
Parapatellaris behatolás esetén a patella medialis vagy lateralis szélének középpontja
mentén haladjunk előre, a femur hosszanti tengelyének irányába, a fossa intercondylaris
felé.
Suprapatellaris behatolás során a patella superomedialis bagy superolateralis széle mentén
a fossa intercondylaris felé haladva szúrunk, és érjük el a suprapatellaris bursát.
Infrapatellaris behatoláskor a patella alsó szélét, és az ahhoz kapcsolódó inat keressük fel
úgy, hogy a térd 90°-os szögben be van hajlítva. Ezután a patella inferior, és az ín latelaris
széle mentén behatolunk az ízületi résbe.
Ha csontot érünk, a tűt húzzuk vissza, és kezdjük a folyamatot elölről.
Richard S. Irwin, James M. Rippe, Frederick J. Curley, Stephen O. Heard:
Procedures and Techniques in Intensive Care Medicine 3rd Edition, Lippincott
Williams and Wilkins 2003, ISBN: 0-7817-4334-6
2. Gil Z. Schlamowitz: Knee arthrocentesis 2011 December, Medscape Reference,
http://emedicine.medscape.com/article/79994-overview
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I./6.20. Extrakorporális technikák
Cél

Tanulási cél:
Megismertetni a hallgatóval az extrakorporális vértisztító eljárások indikációját,
kivitelezésének feltételeit, technikáját, esetleges szövődmény lehetőségeit. A jövőben
Magyarországon is egyre szélesebb körben alkalmazandó vértisztító eljárások a
mindennapos sürgősségi és intenzív terápia részeseivé válnak.
Kompetencia:
A fejezet anyagának elsajátításával a hallgató képes lesz felismerni az indikációt és kellő
időben megkezdeni a szervpótló kezelések különböző formáit.

Bevezetés

Bevezetés:
Az intenzív terápiás osztályon kezelt betegek esetében gyakran lép fel egy vagy több szerv
funkciójának oly mértékű romlása, hogy úgynevezett extracorporális vértisztító eljárás
válik szükségessé. Az összes technikában közös, hogy az érpálya érintésével, a véren át, a
vér szervezeten kívüli áramoltatásával tehermentesíti az adott szervet.
Ma már olyan multifunkciós készülékek állnak rendelkezésre, amelyek akár több szerv
helyettesítésére is alkalmasak.
Az extrakorporális vértisztító eljárásokról általánosságban elmondható, hogy csak olyan
esetben jönnek szóba, ahol átmeneti a szervfunkció zavara, várható annak visszatérte.
Kulcsszavak:
hemodialízis, hemofiltráció, ECMO, májpótló eljárások, plazmaferezis
Tanulási időszükséglet: 4 óra

I./6.20.1. Hemodialízis
Általánosan kimondható, hogy az intenzív osztályokra felvett betegek közel 6 %-nál
számítani kell a veseelégtelenség kialakulására.
Az elmúlt évtizedekben hiába fejlődött az intenzív osztályos betegek ellátása, mégis azok
között, akiknél akut veseelégtelenség lép fel a halálozás magas, 50-60% maradt.
A világon eltérő mértékben, a személyi és műszaki adottságoknak megfelelően történik az
akut vesepótló kezelések kivitelezése. Európában az intenzív osztályokon végzett
kezelések több mint 80%-a, Ausztráliában közel 100%-ban folyamatos módon valósul
meg.
A vesepótló kezelés idejének, típusának megválasztásában több tényező játszhat szerepet,
mint:
beteg függő: kor, alapbetegség, kísérő betegségek;
kezelő orvos: tapasztala, véleménye;
regionális körülmények: ország, intézmény, intenzív osztály típusa, az egészségügyi
biztosító gyakorlata, a kezelés költsége.
A vesepótló kezelések során két alapvető fizika-kémiai alapfogalommal kell tisztában
lennünk, mint a vízeltávolítás illetve az oldott anyagok eltávolítása.
A nem kívánatos oldott anyagok eltávolításához a membránon keresztül egy elektro-kémiai
grádienst kell létrehoznunk, amelyet egy toxinmentes dializáló oldat ellenáramoltatásával
teremtünk meg. Ezt a folyamatot diffúziónak nevezzük. Az oldott anyag áramlása a
membránon át mindaddig zajlik, amíg a koncentráció különbség a két oldalon ki nem
egyenlítődik. Ez az oldott anyag transzport jellemzi a haemodialízist és a peritoneális

dialízist.
A dialízis technikák során a membrán egyik oldalán a vér, szemben vele a másik oldalon a
dializáló oldat áramlik, mialatt az oldott anyagok koncentráció grádiensének irányától
függően kétirányú anyagtranszport zajlik
Haemodialízis (HD): extrakorporális, elsődlegesen diffúzión alapuló kezelési mód, ahol a
víz és a benne oldott anyagok transzportálódnak a szemipermeábilis membránon át a
dializátumba.
Haemodialízis indikációja a krónikus vesebetegek perioperatív időszakában
[[1_abra_1_6_20-fejezet. jpg
felirat: 1. ábra: Haemodialízis indikációja krónikus vesebetegek perioperatív időszakában]]

I./6.20.2. Hemofiltráció
Az oldott anyagok eltávolíthatóak az oldószer ultrafiltrációjával, amikor az oldószer és az
oldott anyag együtt mozog a membránon át. Ezt a jelenséget konvekciónak nevezzük.
Ekkor az ultrafiltrátum, amely eltávolításra kerül helyettesítődik egy toxinmentes
szubsztitúciós folyadékkal. Ez a folyamat jellemzi a hemofiltrációt. A szemipermeábilis
membránon át a konvektív transzportot a transzmembrán nyomás hozza létre, mely során a
kismolekula tömegű anyagok azonos koncentrációban vannak jelen a membrán két oldalán,
míg a nagy molekulatömegűek visszamaradnak a membrán magasabb nyomású oldalán.
A fenti megkülönböztetés ellenére a vesepótló kezelések során a diffúzió és a konvekció
gyakran szimultán zajlik és majdnem lehetetlen fizikailag megkülönböztetni ezeket a
mechanizmusokat. Például magas permeabilitású membránokkal végzett kezelések esetén a
hemodialízis fogalma nehezen írható le. Sokkal alkalmasabb fogalom lenne a
hemodiafiltráció (ha szubsztitúciós oldat kell) vagy „high flux dialysis” (ha back-filtráció
is jelen van és nincs szubsztituciós folyadék igény).
Hemofiltráció (HF): extrakorporális, elsődlegesen konvekción alapuló kezelési mód, ahol
a víz és a benne oldott anyagok transzportálódnak a szemipermeábilis membránon át.
Szubsztitúciós folyadék adására a folyadék-egyensúly biztosítása céljából szükség van.

I./6.20.3. ECMO (extracorporális membrán oxigenizáció)
Az extracorporális membrán oxigenátor technika részben, vagy egészben átveszi a lélegzés
funkcióit, a vér oxigénellátásának biztosítását a pácienstől. A kezelés része, hogy sebészi
kanülálásra kerül sor, majd 24 órán át egy specialista (pumpa technikus) vezényli a
kezelést.
Típusai: Veno-arterial (VA), illetve Veno-venosus (VV)
Lehetséges szövődmények
[[2_abra_1_6_20-fejezet. jpg
felirat: 1. ábra: ECMO lehetséges szövődményei]]
Ajánlott irodalom:
Textbook of Critical Care 961-1063
Mitchell Fink, Edward Abraham, Jean-Louis Vincent
Elsevier Saunders, 2005

I./6.20.4. Májpótló eljárások (MARS®, Prometheus®)
„Acute liver failure, ALF”, akut májelégtelenség a májfunkciónak hirtelen rosszabbodása, amely 2-28 nap alatt
alakul ki. Számos oka lehet: toxikus, virális stb. Klinikuma a progresszív icterus, hepatikus enkephalopáthia,
alvadási zavar és a többszervi elégtelenség jelei, tünetei.
„Acute on chronic liver failure, ACLF”, krónikus májelégtelenség akut exacerbatioja, akut rosszabbodása a
májfunkciónak cirrotikus betegeken, amely 2-4 hét alatt alakul ki. Általában gasztrointesztinális vérzés,
fertőzés, alkoholfogyasztás, sebészeti beavatkozás váltja ki. Klinikuma a progresszív icterus, hepatikus
enkephalopáthia, hepatorenalis szindróma és a többszervi elégtelenség jelei, tünetei. ALF halálozása kiváltó
októl függően 70-90%, ACLF lethalitása 50-66%. A hepatectomia utáni májelégtelenség vagy
májtranszplantációhoz társult graftelégtelenség csak konzervatív kezelési lehetőség birtokában szintén magas
halálozással járhat. A szekunder májelégtelenség a többszervi elégtelenség részeként keletkezik, kezelése külön
kihívást jelent a klinikus számára. Az elmúlt 30-40 évben a végstádiumú vesebetegeknél életmentő
hemodialízis mintájára számos próbálkozás volt májfunkciót pótló-támogató rendszer kifejlesztésére. A
sejtmentes rendszerek közül a M.A.R.S.® és a Prometheus® használata terjedt el a gyakorlatban. A vérben
keringő albumin kolloid-ozmotikus hatásán túl lényeges szállító funkcióval is rendelkezik. A plazmában lévő
anyagok 60%-a albuminhoz kötötten szállítódik (citokinek, „kaszkád” rendszerek fehérjéi, stb.) hasonlóan
nagyon sok gyógyszerhez, hormonhoz, metabolitokhoz, oxidatív stressz molekulákhoz vagy toxikus anyaghoz.
Ezt az „albumin puffer” kapacitást regenerálja minden kezelés alkalmával a „M.A.R.S.®” és a Prometheus®
rendszer azáltal, hogy először eltávolítja a felhalmozódott, az albuminhoz kötött káros anyagokat egy aktív
szén és egy anion kötő gyanta szűrő segítségével, majd ezt követően egy jó minőségű hemodializis szűrő
segítségével a vízoldékony toxikus „uraemiás” jellegű anyagokat beleértve az NH4+ is eltávolítja. A M.A.R.S.®
rendszer szűrője 60 kDa molekulasúlyig áteresztő, de az albumin számára áthatolhatatlan, a dialízis külső 20%os humán albumin „dialízáló” oldattal szemben történik. A Prometheus® rendszer a beteg saját albuminját
használja fel transzport rendszerként és dializáló oldatként is, ezért a célnak megfelelően a szűrő
áteresztőképessége 250 kDa. A két rendszer közötti lényeges különbség a dializáló oldatban lévő albumin
eredete. Élettani szempontból szervezeten belül 3 illetve 5-féle albumin altípusról van ismeretünk. Sajnos még
egyetlen vizsgálat sem tisztázta az altípusokra osztott szerepeket májelégtelenség vagy albumin dialízis során,
de az már tisztázódott, hogy ischaemiás feltételek között termelődött albumin minősége, funkcionalitása
rosszabb (ischemic modified albumin, IMA).
Az eddigi esettanulmányok, nagyobb vizsgálatok alapján a két rendszer hasonló mértékben csökkenti a szérum
ammónia szintjét. A Prometheus® a szérum bilirubin és epesav szintjét jobban csökkenti, a M.A.R.S®
rendszerrel való kezelés viszont stabilabb hemodinamikát garantál.
A vérben az albuminhoz kötődő anyagok annak puffer kapacitásának kimerülése után szabad magas vérszintet
hoznak létre és így „endokrin” hatást fejtenek ki a szervezetben, fontos szerepet játszanak az akut vagy
krónikus májelégtelenséghez társult extrahepatikus többszervi elégtelenség kialakulásában.
A szérum albumin „puffer” kapacitásának regenerálása megfelelő időben, megfelelő betegnél alkalmazva a
homeosztázis és számos szerv a diszfunkciójának csökkenését eredményezi, és időben több lehetőséget, biztosít
az oki kezelés alkalmazására. „ALF”-ben több hosszabb, 20 órás kezelés javasolt rövidebb szünetekkel,
„ACLF”-ben rövidebb, 6-10 órás kezelések hosszabb szünetekkel is elégségesek, de a módszer nem
alkalmazható „ultimum refugiumként” az akut májelégtelenség okától, típusától függetlenül.

I./6.20.5. ECMO Extracorporeal Membrane Oxigenation
I./6.20.5.1. Bevezetés
Kérdés
Mi az ECMO?

Az ECMO mechanikus légzést és keringést támogató eszköz. Két típusa van. A
venoarteriális (VA), amely keringést és a légzést is támogatja, és a venovenozus (VV),
ami csak a légzést támogatja. Lényege, hogy a beteg vénájából kivezetjük a vért, egy
membrán oxigenátoron keresztül megtörténik a gázcsere és visszajuttatjuk a vért vagy
egy centrális vénába, vagy egy artériába. Leggyakrabban szívműtétek során az
extracorporeális keringés megszüntetésének képtelensége esetén használják (hazánkban
legkiterjedtebben a csecsemő szívsebészetben), de akut légzési elégtelenségben is
sikeresen alkalmazták, amikor a hagyományos lélegeztetés elégtelennek bizonyult.
Ezen túlmenően terápia rezisztens kardiogén shockban és reanimálás során is
alkalmazták.
I./6.20.5.2. Indikációk

Nincs egységesen kidolgozott indikációs rendszer, az indikációk különböznek az
intézetek között. Általánosságban a potenciálisan reverzibilis szív vagy tüdő betegségek
Milyen esetekben jön esetén javasolt alkalmazni, illetve híd lehet a transzplantációhoz:
1. Hipoxiás légzési elégtelenség amikor az aránya az artériás O2 tenziónak a
szóba az
belégzett O2 frakcióhoz (PaO2/FiO2) < 100 Hgmm annak ellenére, hogy a
alkalmazása?
lélegeztetőgép optimálisan van beállítva (tidal volumen, PEEP, be-kilégzési
arány).
2. Hiperkarbiás légzési elégtelenség ha a pH 7.20 alatt van. (respirációs acidózis)
3. Refraktor kardiogén shock
4. Szívmegállás
5. Szívsebészeti műtétnél az extracorporeális keringés megszüntetésének
képtelensége.
6. Híd (bridge) a szív transzplantációig vagy a műszív beültetésig
Kérdés

I./6.20.5.3. Kontraindikációk
1.

Ellenjavallatok

2.
3.
4.
5.
6.

A szisztémás anticoaguláció kontraindikált. ( aktív vérzés, intrakraniális sérülés
stb.)
Végstádiumú betegség, amikor a várható élettartalom rövid
Súlyos krónikus tüdőbetegség
Előrehaladott többszervi elégtelenség
Terápia rezisztens szeptikus shock
Súlyos központi idegrendszeri károsodás

Megfontolást igényel az ECMO:
1. A beteg több mint 7 napja van lélegeztetve. A kimenetelen ezen betegcsoportban
nem változat, nem javítja a túlélést.
2. Szívelégtelen beteg esetén, ha a transzplantáció, vagy a műszív beültetés
kontraindikált.
I./6.20.5.4. ECMO kivitelezése

Kérdés

ECMO csak akkor végezhető, ha gyakorlott személyzet áll rendelkezésre.
ECMO alatt nagy volument vonnak ki az érpályából amit egy pumpa keringtet. A vérnek
keresztül kell mennie egy oxigenátoron és egy hőcserélőn. Az oxigenátorban a
hemoglobin teljesen telítődik oxigénnel, mialatt a széndioxid eltávozik belőle. A CO2

Hogyan működik, mit eltávolítást az oxigenátorban a gázáramlás sebességének növelésével lehet fokozni, az
tudunk változtatni? O2 felvételt a FiO2 növelésével. A hőcserélő gondoskodik arról, hogy normál
hőmérsékletű vér kerüljön vissza a betegbe. (A vér a szobahőn lehűl, illetve lázas beteget
hűteni lehet). Végül a vért a pumpa visszajuttatja a keringésbe.
Venovenozus (VV) ECMO esetén egy nagy centrális vénából kerül a vér kivételre és
vénába kerül visszaadásra. Így keringés támogatásra nem alkalmas.
Venoartériás (VA) ECMO esetén a az artériás rendszerbe kerül vissza a vér, így a szív
és a tüdő működését is helyettesíti.
1.
2.

Ábra Venovenózus ECMO
Ábra Venoarteriozus ECMO

Kezdés: A beteget nem frakcionált heparinnal antikoaguláljuk a rendszer bealvadásának
elkerülésére.
Kanülálás: Sebészi úton történik. VV ECMO esetén a vér kivezetésére leggyakrabban a
jobb femorális vénát használják, a visszaadásra a jobb juguláris internát. Alternatív
megoldásként kétlumenű kanül is van, amit úgy alakítottak ki, hogy a két lumen közötti
keringést minimalizálják Különben zárt körben menne a keringés és a betegbe nem jutna
oxigenizált vér). Olyan nagy kanült kell használni, hogy az átfolyás legalább 4-5
liter/perc legyen.
VA ECMO esetén A vénás kanül behelyezése ugyanaz, az artériást leggyakrabban a jobb
a. femorálisba teszik úgy, hogy a vége a jobb a. iliaca-ig érjen. Az a. femorális
kanülálásának szövődménye lehet az azonos oldali végtag ischemiája. Perifériás verőér
betegség esetén ezért a jobb a. axilláris használata javasolt. A beteg mobilizálása is
könnyebb (femorális artéri kanülálásakor a betegnek vízszintesen kell feküdni az artéria
sérülés elkerülésére).
Szívműtés esetén nem kell külön kanülálni, használhatók a szívműtéthez betett kanülök.
ECMO indítása: Fokozatosan emelik az ECMO vérátáramlását, amíg a
kardiorespiratórikus paraméterek nem lesznek megfelelők.
1. Az artériás O2 szaturáció 100% Av ECMo, 85-100% VV ECMO esetén
2. A kevert vénás szaturáció 75-80%
3. Jó artériás vérnyomás
4. Normális laktát szint
Fenntartás:
1. Antikoaguláció: Az aktivált alvadási idő (activated clotting time, ACT) idő 210230 másodperc legyen.
2. A beteg folyamatosan elhasználja a trombocitáit (ECMO tönkreteszi), ezért azt
gyakran kell ellenőrizni és 100 000/µl felett tartani.
3. Kevert vénás szaturációt gyakran kell ellenőrizni, ha esik a véráramlás sebességét
lehet növelni, volument, vért pótolni, inotróp szert adni kardiális támogatásra VV
ECMO esetén.
4. A lélegeztetést csökkenteni kell ECMO idején, hogy a barotraumát, volutraumát
és az oxigén toxicitást elkerüljük. A plato nyomást 30 H2O cm alatt, a FiO2-t
0,5 alatt kell tartani.
5. A betegek általában enyhe szedációt igényelnek ECMO alatt. A tracheostoma
fokozza a beteg komfortérzetét és könnyíti az ápolást.
Speciális megfontolások: A VV ECMO-t légzési az AV ECMO-t keringési
elégtelenségben használjuk, ezért néhány dologban különbözik a beteg kezelése.
1. Véráramlás: Közel maximális kell VV ECMO esetén az O2 szállításhoz. VA
esetén elég nagynak kell lennie az adequat szöveti vérellátáshoz, de elég kicsinek
ahhoz, hogy a szív is telődjön és ejektáljon.
2. Vizelet kiválasztás: Általában a betegek hipervolémiásak, ezért VV ECMO esetén
agresszív diurézist alkalmazunk.Szükség lehet CVVH kezelésre is. VA ECMO
esetén a megelőző keringési elégtelenség miatt a vese sokszor sérült, ezért nem

alkalmazunk agresszív diuretikus kezelést. Az ultrafiltráció könnyen megoldható
mindkét esetben az ECMO körébe helyezett filterrel.
3. Bal kamra monitorozás. VA ECMO esetén sokkal gondosabban kell a bal kamrát
monitorozni, hiszen egyébként is károsodott a bal kamra funkció, de ezen
túlmenően az aortában a vér a szív felé áramlik. A szív felé áramló vér emeli az
afterload, emiatt a bal kamra nem tudja maradéktalanul ejectálni a vért, így
disztendálódik, kitágul, emelkedik benne a nyomás.
Az emelkedő nyomás a tüdő keringésben pangást, tüdővérzést okozhat.
A bal kamra ürülését gyakran kell ellenőrizni az artériás nyomásgörbe pulzatilis
voltával, illetve echokardiográfiával. A bal kamra ürülést inotróp szerekkel
(dobutamin, milrinone) és intraaortikus ballonpumpával lehet elősegíteni (afterload
redukció).
Ha ez nem segít azonnali bal kamra dekompresszió szükséges vagy sebészi, vagy
percután úton a bal kamrába kanül vezetéssel.
ECMO megszüntetése: A légzési elégtelen beteg esetén a mellkas rtg, a tüdő
compliance javulása és a pO2 emelkedése jelzi, hogy a beteg kész az ECMO
megszüntetésére. Szívelégtelenség esetén a bal kamra ejectiójának növekedése jelzi a
szívűködés rendeződését. A következő teszteket kell elvégezni:
1. VV ECMO esetén Megszüntetjük az oxigenátorban a gázcserét, de változatlanul
hagyjuk a véráramlást. Néhány óráig így obszerváljuk a beteget. Amennyiben
stabil, a respirátor elég az adequát gázcseréhez, az ECMO megszüntethető.
2. VA ECMO esetén lefogjuk mind a vénás, mind az artériás szárat és egy
áthidaláson keresztül keringtetjük a vért a készülékben nehogy bealvadjon.
Amennyiben a beteg keringését a saját szíve fenntartja, megszüntethetjük az
ECMO-t.
I./6.20.5.5. Szövődmények
A szövődmények gyakoriak az ECMO kapcsán.
Vérzés: Gyakori és életveszélyes lehet. Az alvadásgátlás következménye. Megelőzésére
fontos a jó sebész technika, az ACT időt és a trombocita szám megfelelő szinten tartása.
Thromboembolizáció: Ritkább, de fatális kimenetű lehet. VA ECMO esetén a
veszélyesebb, mivel az embólus a nagyvérkörbe kerülve agyembóliát okozhat. Az
ECMO kör rendszeres ellenőrzésével megelőzhető.
Kanülálással összefüggő komplikációk: Ér perforáció vérzéssel, artéria disszekció,
ischemia az artériás kanültől disztálisan. Inkorrekt helyzet (vénás kanül artériában).
Heparin indukálta thrombocytopénia: Relatíve gyakori, a heparin adásának
következménye. Abba kell hagyni a heparin adagolást és alternatív antikoagulálást
választani (argatroban, hirudin stb)
VA ECMO speciális komplikációi:
1. Tüdővérzés
2. Tüdőinfarktus. Az okozza, hogy a vér többsége az ECMO révén kikerüli a tüdőt.
Ritkán fordul elő, mivel a bronchus artériák általában elegek a tüdő megfelelő O2
ellátásához.
3. Coronaria és agyi hipoxia. Arteria femorális kanülálásnál az alsó testfél kapja az
O2-ben gazdag vért. Ennek elkerülésére mind az alsó testfél mind a felső testfél
O2 szaturációját monitorozni kell. A felső testfél hipoxia esetén a lélegeztetés
invazivitását kell fokozni. A jobb artéria axilláris kanülálás az agyi hipoxiát
kiküszöböli, de coronária hipoxia itt is előfordulhat, mivel a coronáriákba a szív
által kilökött vér kerül, ami a membránoxigenátor helyett a rossz gázcseréjű tüdőn
megy át.
I./6.20.5.6. Összefoglalás
Az ECMO az egyik típusa a mechanikus szív-tüdő támogatásnak.

A VV ECMO csak légzési elégtelenségben, a VA ECMO mind légzési, mind keringési
elégtelenségben használható. A VA ECMO-nak több a szövődménye és szorosabb
cardiális monitorozást igényel.
Az ECMO javíthatja a légzési elégtelenség túlélését. Szívelégtelenségben nem tudott,
hogy javítja-e a túlélést önmagában, de hídként transzplantációig, vagy műszív
beültetésig használható.
Szívműtét után átmeneti keringés támogató eszköz.
Precíz antikoagulálás szükséges a vérzéses szövődmények elkerülésére.
Irodalom:
1. Jonathan Haft, Polly E Parsons, Kevin C Wilson Extracorporeal membrane
oxigenation (ECMO) in adults 2012 UptoDate http://www.uptodate.com
2. Peek GJ, Mugford M, Tiruvoipati R, et al. Efficacy and economic assesment of
conventional ventilatory support versus extracorporeal membrane oxigenation for
severe adult respiratory failure (CESAR): a multicentre randomised controlled
trial. Lancet 2009; 374:1351.

I./6.21. E-learning teszt
1.

Az alábbiak közül mely állítás igaz?
Felnőttek légútjának legszűkebb része a hangrés alatt található.
Az orrüreg nyálkahártyája nagyon vulnerábilis, nasalis légútbiztosításnál könnyen okozhatunk
orrüregi vérzést.
C. A trachea a C4 csigolya magasságában két fő bronchusra oszlik.
D. A szájüreg tetejét a lamina cribrosa alkotja, ezért oropharyngealis eszköz bevezetése koponyaalapi
törés esetén kontraindikált.
A.
B.

2.

Az alábbiak közül melyek utalnak légúti elzáródásra?
A.
B.
C.
D.

3.

Az alábbiak közül melyik a légúti elzáródás leggyakoribb oka?
A.
B.
C.
D.

4.

Nem számít, hogy mekkora méretűt helyezünk a betegbe.
Ahhoz, hogy a betegbe helyezhessük, mély eszméletlenség szükséges.
Az orron át is behelyezhető.
Használata nagy gyakorlatot igényel.

Mely állítás igaz a supraglottikus eszközökre?
A.
B.
C.
D.

6.

Eszméletlenség
Idegentest
Epiglottitis
Gége-oedema

Mely állítás igaz az oropharyngealis eszközre?
A.
B.
C.
D.

5.

Libikóka légzés
Inspiratorikus stridor
Horkoló hang
Mindegyik

Aránylag kevés gyakorlattal is biztos légutat tudunk velük biztosítani.
Védenek az aspiráció ellen.
Nem tudunk rajtuk keresztül lélegeztetni.
Nehéz légút esetén használatuk kontraindikált.

Mely állítás hamis az alábbiak közül?
Az endotrachealis intubáció véd az aspiráció ellen.
Az endotrachealis intubáció megkezdése előtt fel kell mérni a beteg légútjainak anatómiai
viszonyait.
C. A tubus mandzsettájának nyomása nem haladhatja meg a 26 vízcm-t.
D. A tubus manzsdettája a tubus rögzítésére szolgál.
A.
B.

7.

A tracheostoma biztosításának az alábbiak közül melyik nem a javallata?
A.
B.
C.
D.

Sürgős légútbiztosítás, ha egyéb módszer sikertelen volt
Tartós gépi lélegeztetés
Gépi lélegeztetésről való leszoktatási nehézség
Mind a három javallatát képezi a tracheostoma képzésének

8.

Az alább felsoroltak közül melyik állítás igaz?
A.
B.
C.
D.

9.

Bronchoalveolaris lavage során mennyi mosófolyadékot kell bemosnunk?
A.
B.
C.
D.

10.

C.
D.

Felső gastrointestinalis vérzés esetén mindenképp végzendő gastroscopia.
Felső gastrointestinalis vérzés esetén a gastro-oesophagialis tamponád behelyezése az elsőként
választandó beavatkozás.
A gastro-oesophagialis tamponád leggyakoribb szövődménye a trachea-ruptura.
A Sengstaken-Blakemore szonda oesophagealis része 72 óráig felfújt állapotban lehet.

Az alábbiak közül mely állítás hamis?
A.
B.
C.
D.

15.

A femur középső részébe helyezhető
48 óráig benntartható
Potenciális szövődményként osteomyelitis jelentkezhet
Törött csontba is behelyezhetjük

Az alábbiak közül mely állítás igaz?
A.
B.

14.

Ha v. subclavia helyett v. jugularis interna-t szúrunk
Ha ultrahangvezérelt technikával szúrunk
Ha a v. subclavia kanülálásánál a beteget félig ülőhelyzetbe hozzuk
Ha a beteget szúrás közben monitorozzuk

Az intraossealis útra mely állítás igaz?
A.
B.
C.
D.

13.

Gyors volumenpótlásra rövid és vastag kanül szükséges.
Gyors volumenpótlásra a centrális vénás kanül a legalkalmasabb.
A v. jugularis externa kanülálása sürgős helyzetben kontraindikált.
A branül akár hetekig is a betegben hagyható.

A centrális véna kanülálásának szövődményrátája csökkenthető:
A.
B.
C.
D.

12.

100-200 ml
5-10 ml
20-50 ml
50-100 ml

Az alábbiak közül mely állítás igaz?
A.
B.
C.
D.

11.

Az ér- és idegképletek az adott borda felső szélén futnak.
Az ér- és idegképletek az adott borda alsó szélén futnak.
Coagulopathia nem képezi a mellkaspunctio kontraindikációját.
A pneumothorax drainálása után közvetlenül a csövet le kell zárni.

Az orrvérzések 90%-a az orr érhálózatának elülső plexusaiból származik.
Az elülső orrtamponád szövődménye lehet infectio.
A dobhártya paracentézisének leggyakoribb indikációja az akut otitis media.
Coagulopathia nem képezi a dobhártya paracentézisének kontraindikációját.

A diagnosztikus peritonealis lavage-ra mely állítás igaz?
A.

Jelentős hemodinamikai instabilitással járó, feltételezett tompa hasi sérülés esetén mindenképp
elvégzendő.

Jelentős hemodinamikai instabilitással járó, egyértelmű hasi szerv sérülés esetén mindenképp
elvégzendő.
C. Korábbi hasi műtét nem jelent nehézséget kivitelezésében.
D. A nyílt technika jár a legkevesebb szövődménnyel.
B.

16.

A lumbal-punctio javallatát nem képezi:
A.
B.
C.
D.

17.

Melyik nem szövődménye a húgyhólyagkatéterezésnek?
A.
B.
C.
D.

18.

Subarachnoidealis vérzés gyanúja
Meningitis gyanúja
Emelkedett intracranialis nyomás
Sclerosis multiplex gyanúja

Infectio
Hólyagperforatio
Vesekő-képződés
Hólyag fistula

Az alábbiak közül melyik állítás hamis?
Cardioversio során mindig szinkronizálni kell a sokkot a QRS-komplexushoz.
Ma már főként csak bifázisos defibrillátorokat használunk.
Bifázisos defibrillátor esetén a második sokknál maximális energiával sokkolunk, ha
kamrafibrilláció áll fenn.
D. Pulzussal járó kamrai tachycardiát defibrillálni szükséges.
A.
B.
C.

19.

Az alábbiak közül melyek képezik az intraaortikus ballonpumpa behelyezésének relatív vagy abszolút
kontraindikációját?
A.
B.
C.
D.

20.

Aorta insuffitientia
Aorta dissectio
Súlyos alsó végtagi verőérszűkület
Mind a három

Az alábbiak közül melyik eszköz nem alkalmas a szív perctérfogatának mérésére?
A.
B.
C.
D.

Artériás kanül
Swan-Ganz katéter
Szívultrahang
PICCO

I./07. Kardiopulmonális reszuszcitáció

Tanulási cél

Tanulási idı
Bevezetés

Fogalmak és
rövidítések

Jelen fejezet célja, hogy megismerjük az újraélesztés korszerő szemléletét, és
megszerezzük azokat az elméleti ismereteket, amelyek a gyakorlati jártasság
elsajátításához szükségesek.
90 perc
Napjainkban az újraélesztés szerencsére a szakmai és a közérdeklıdés középpontjában
áll. Egészségügyi ellátóként felelısségünk kiterjed egyrészt saját ismereteink és
készségeink naprakészen tartására, másrészt, mint azt látni fogjuk, felelısek vagyunk
azért is, hogy mind szakmai, mind társadalmi környezetünkben az újraélesztés
folyamata megfelelıen mőködjön, szükség esetén mindenki tudja a dolgát. Mindkét
felelısségi kör alapja a megfelelı elméleti és gyakorlati képzés, valamint a
készségmegtartást biztosító frissítı, szintentartó jellegő képzés.
Újraélesztés (CPR)
Újraélesztés alatt elsıdlegesen azon tevékenységek összességét értjük, amelyet a leállt
keringés újraindítása érdekében végzünk.
Tágabb, filozófikus értelemben idetartozik a keringésleállás körüli teljes idıszak alatt
végzendı tevékenységi láncolat, azaz a veszélyeztetett állapotú páciens felismerése, a
fenyegetı keringésmegállás elkerülése érdekében kifejtett tevékenység; bekövetkezett
keringésmegállás esetén a keringés újraindítása érdekében végzett tevékenység; a
spontán keringés visszatérte után pedig a páciens állapotának stabilizálása, beleértve a
lehetı legteljesebb neurológiai felépülést.
Az újraélesztés szinonimái:
kardiopulmonális reszuszcitáció (a szív és a tüdı funkciójának helyreállítása),
kardiopulmonális reanimáció,
reanimáció (újralelkesítés).
Az újraélesztés nemzetközileg elterjedt rövidítése:
CPR [ejtsd: cé-pé-er], (az angol cardiopulmonary resuscitation kifejezésbıl).
Túlélési lánc
Mindazon, az újraélesztés kapcsán végzett tevékenységeket, amelyek evidenciákkal
alátámasztott módon hozzájárulnak a túlélés javulásához, szimbolikusan az ún. túlélési
láncban foglaljuk össze.
A túlélési lánc jelen tudásunk szerint négy elembıl áll, és ezen elemek (láncszemek)
közötti összefüggést legkifejezıbben egy lánc jeleníti meg (amelyre igaz, hogy minden
lánc olyan erıs, mint a leggyengébb láncszeme.
A túlélési lánc elemei (láncszemei):
● korai felismerés és segélykérés;
● korai újraélesztés (minıségi mellkaskompressziók és lélegeztetés);
● korai defibrilláció;
● keringésmegállás utáni kezelés.
[[ 1_abra_I_7_fejezet.jpg
felirat: 1. ábra: A túlélési lánc ]]
Alapszintő újraélesztés (BLS, CPR)
Az újraélesztésnek a szükség esetén bárki által azonnal megkezdhetı, és akár eszköz
nélkül is, vagy egyszerő eszközök alkalmazásával kellı hatékonysággal végezhetı
formáját alapszintő újraélesztésnek nevezzük.

Az alapszintő újraélesztés során célunk kettıs:
● egyrészt a felismert keringésmegállás esetén aktiváljuk a túlélési láncot,
● másrészt a magasabb szintő segítség megérkezéséig fenntartjuk a vitális szervek
(legfıképpen az agy és a szív) perfúzióját.
Az alapszintő újraélesztés rövidítése:
BLS [ejtsd: bé-el-es], (az angol Basic Life Support kifejezésbıl).
Megjegyzendı, hogy újabban az Európai Újraélesztési Társaság (ERC) oktatási
munkacsoportja az újraélesztési ismeretek minél szélesebb körő társadalmi szintő
elterjedése érdekében az egészségügyi képzettséggel nem rendelkezık (laikusok)
körében végzett tanfolyamain az alapszintő újraélesztésre is a CPR rövidítést
alkalmazza (a célcsoportnak így az újraélesztési ismeretek és készségek összességére
így egy rövidítést kell csupán megtanulnia). Az egészségügyi képzettséggel rendelkezık
számára továbbra is használandó a BLS rövidítés.
Emelt szintő újraélesztés (ALS)
Az újraélesztésnek azt a jellemzıen csapatban végzett formáját, amikor a tímvezetı az
újraélesztési döntéseit az EKG-monitoron észlelhetı képre alapozva hozza meg, emelt
szintő újraélesztésnek nevezzük. Az emelt szintő újraélesztés személyi feltételeit egy, az
emelt szintő újraélesztésben járatos csapat; tárgyi feltételeit egy hordozható manuális
defibrillátor és az újraélesztéshez szükséges légútbiztosító, lélegeztetı eszközöket és
gyógyszereket tartalmazó táska jelenti.
Az emelt szintő újraélesztés rövidítése:
ALS [ejtsd: á-el-es], (az angol Advanced Life Support kifejezésbıl).
A spontán keringés visszatérése (RoSC)
Azt a pillanatot jelöljük ezzel a kifejezéssel, amikor egyértelmően megállapítjuk, hogy a
keringésmegállás után a páciens ismét rendelkezik saját maga által fenntartott
keringéssel.
A spontán keringés visszatérésének rövidítése:
RoSC [ejtsd: rosc], (az angol Return of Spontaneous Circulation kifejezésbıl).
Keringésmegállás utáni szindróma (PCAS)
A keringésmegállás után jelentkezı kórélettani folyamatok és klinikai megjelenés
összességét keringésmegállás utáni szindróma kifejezéssel jelöljük.
A keringésmegállás utáni szindróma rövidítése:
PCAS [ejtsd: píkasz], (az angol Post Cardiac Arrest Syndrome kifejezésbıl).
Külsı (fél)automata defibrillátor (AED)
Jellemzıen az alapszintő újraélesztés során alkalmazható készülék, amellyel indi
káció esetén megfelelı energiájú elektromos sokkot lehet leadni. Az külsı (fél)automata
defibrillátor használójának nem szükséges egészségügyi képzettséggel rendelkeznie.
A külsı (fél)automata defibrillátor rövidítése:
AED [ejtsd: á-e-dé], (az angol automated external defibrillator kifejezésébıl).
Nyilvános hozzáféréső defibrillátor (PAD)
Tekintettel arra, hogy az AED használatához nem szükséges egészségügyi képzettség,
azt bárki tudja alkalmazni, így helye van megfelelıen kiválasztott közterületeken (pl.
pályaudvar, sportközpont, etc.). A könnyebb feltalálhatóság érdekében a nyilvános
hozzáféréső defibrillátorok egyezményes nemzetközi jellel rendelkeznek (2. ábra).
A nyilvános hozzáféréső defibrillátor rövidítése:
PAD [ejtsd: pad], (az angol Public Access Defibrillator kifejezésbıl).
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Nemzetközi Reszuszcitációs Konszenzusbizottság (ILCOR)
International Liaison Committee on Resuscitation
A világ újraélesztési társaságait tudományos alapon összefogó nemzetközi szervezet.
Európai Reszuszcitációs Társaság (ERC)
European Resuscitation Council
Az európai országok újraélesztési társaságainak tudományos és oktatási feladatokat
ellátó ernyıszervezete.
Magyar Resuscitatiós Társaság (MRT, HuRC)
A magyarországon újraélesztési tevékenységet végzı és az újraélesztési eredményekért
aktívan tenni is kívánó szakemberek munkáját koordináló tudományos és oktatási
tevékenységet végzı szervezet. A magyarországi újraélesztési irányelveket/ajánlásokat
rendszerint a nemzetközi protokollváltást követı fél évben teszi közzé.
Az újraélesztés dinamikusan fejlıdı tudományág. Ebben a folyamatosan újabb és újabb
kutatási eredményeket produkáló tudományágban az utóbbi idıszakban öt évente
megjelenı nemzetközi – és az ennek nyomán készülı hazai – irányelvek adnak
útmutatást. Az elmúlt 30 év irányelveinek változásait figyelembe véve megállapítható,
hogy az újabb és újabb irányelvek egyre letisztultabbak, egyre jobban elıtérbe helyezik
a potenciálisan magasabb túlélést eredményezı tevékenységeket. Az újraélesztés
mővelıjének, azaz potenciálisan minden állampolgárnak személyes erkölcsi
felelıssége, hogy kompetenciájának megfelelıen tudását és készségeit folyamatosan
naprakészen tartsa.
Az irányelvek
Tankönyvünkben az újraélesztést a 2010. évi ILCOR és ERC ajánlásokon alapuló 2011.
évi, a Magyar Resuscitatiós Társaság által jegyzett irányelveknek megfelelıen
ismertetjük. Az irányelvek a Magyar Resuscitaciós Társaság honlapjáról
(www.reanimatio.com) szabadon letölthetık.
Tankönyvünknek az újraélesztés
végzésének lényegi lépései, bizonyos gyakorlati megfontolások és logikai
összefüggések ismertetése a célja, ezt az irányelvek részletes ismertetése révén tesszük,
felvéve azok gondolatmenetét, ezzel együtt bátorítjuk az olvasót az aktuálisan
érvényben lévı irányelvek letöltésére és még részletesebb megismerésére.
Alapszintő újraélesztés
Az alapszintő újraélesztés irányelve
Az alapszintő újraélesztés végzésével célunk kettıs:
● egyrészt a felismert keringésmegállás esetén aktiváljuk a túlélési láncot,
● másrészt a magasabb szintő segítség megérkezéséig fenntartjuk a vitális szervek
(legfıképpen az agy és a szív) perfúzióját
Mai tudásunk szerint ezen célokat a következı lépések segítségével tudjuk a
leghatékonyabban elérni.
Összeesett ember észlelése esetén
1. lépés: Meggyızıdünk saját magunk biztonságáról
2. lépés: Megvizsgáljuk, hogy eszméletén van-e a beteg
3. lépés: Szabaddá tesszük a légutakat
4. lépés: Hármas érzékeléssel (látjuk-halljuk-érezzük) megvizsgáljuk, hogy
normális-e a beteg légzése és észlelünk-e keringésre utaló jelet
5. lépés: Hívjuk (hívatjuk) az emelt szintő újraélesztı csapatot (a Mentıket
vagy a kórházi újraélesztı tímet)
6. lépés: Jó minıségő mellkasi kompressziókat kezdünk
7. lépés: Lélegeztetjük a beteget

lépés: Amennyiben rendelkezésre áll, külsı (fél)automata defibrillátort
(AED) alkalmazunk
9. Az újraélesztés megszakításának feltételei
8.
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Megfontolások alapszintő újraélesztés kapcsán
A keringésmegállás felismerése
Szemléletileg fontos, hogy a keringésmegállás valószínősítése esetén kezdjünk
alapszintő újraélesztést. Amennyiben egy összeesett ember nincs eszméletén, és
átjárható légutak mellett nem rendelkezik normális légzéssel (azaz a vizsgálati 10
másodperc alatt nincsen legalább két olyan légvétele, ami nem zajos és nem erılködı),
keringésmegállást feltételezünk, és újraélesztést kezdünk.
A leírt feltételek vonatkoznak egyrészt a keringés jeleinek hiányára (vagyis az amúgy
alacsony szenzivitású karotisztapintásra csak az az egészségügyi képzettséggel
rendelkezı szakember hagyatkozzon, akinek napi rutinja van benne), másrészt az
agonális (vagy terminális) légzésmintával rendelkezı (más szóval gaspoló) pácienst is
kiszőrik. A keringésleállás során gyakori az ún. agonális vagy terminális légzésminta
(5-6/perc frekvenciájú látványos, jellemzıen a fej hátra-hátrahajtásával és horkanással
járó mozdulat), amely a vérellátás nélkül maradt nyúltvelıi légzıközpont utolsó
reakciója, ami nem biztosít hatásos légzést, ugyanakkor megzavarhatja fontos
döntésében az ellátót. Effektív légzést nem eredményez, megjelenését tekintsük
keringésmegállással ekvivalens jelnek. Amennyiben tehát terminális légzést észlelünk
vagy egyszerően a döntés tekintetében kétségeink lennének, úgy járunk el, mintha a
légzés nem lenne normális vagy hiányozna, vagyis megkezdjük az újraélesztést.
Segítséghívás
A túlélési lánc aktiválása szempontjából fontos, hogy a keringésmegállás felismerésekor
hívjuk (vagy hívassuk) az emelt szintő újraélesztést végezni képes csapatot, illetve,
amennyiben a közelben külsı félautomata defibrillátor (AED) elérhetı, hozassuk azt a
beteghez;
A mentıhívás során a legfontosabb információk a következık:
● megkezdett újraélesztéshez hívjuk a mentıt,
● pontos helyszín (cím, épületen belüli megtalálhatóság),
● saját név, telefonszám;
● amennyiben még nincs a helyszínen félautomata külsı defibrillátor (AED),
kérdezzünk rá, hogy tudnak-e a közelben ilyen készülékrıl;
● amennyiben bizonytalanok lennénk önmagunkban, kérjünk segítséget, ilyen
esetben a mentésirányító telefonon mondja az újraélesztés lépéseit, amelyet Ön
legkönnyebben kihangosított (mobil)telefonunk segítségével fog tudni követni.
Minıségi mellkaskompressziók
A mellkaskompressziókat az alábbi szempontok szerint végezzük:
● térdelve elhelyezkedünk a hanyatt, kemény alapon fekvı személy mellett, annak
válla magasságában, ahonnan egyaránt elérhetjük a mellkast és a fejet;
● egyik tenyerünk kéztıi részét az illetı mellkasának közepére (azaz a
szegycsontjának alsó felére) helyezzük úgy, hogy ujjaink a beteg túloldala felé
nézzenek;
● másik tenyerünk kéztıi részét a már mellkason lévı kezünkre helyezzük, és

figyelünk arra, hogy ujjainkat ugyanakkor eltartsuk a mellkasfaltól (ebben a
pozícióban összekulcsolhatjuk ujjainkat
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a mellkaskompressziókat nyújtott könyökkel végezzük;
a mellkast legalább 5 cm mélyen nyomjuk le (de nem mélyebben, mint 6 cm);
minden egyes kompressziót követıen teljesen felengedjük a mellkast, azaz
rugalmassága folytán engedjük teljesen visszatérni a kiindulási helyzetbe,
anélkül, hogy közben elemelnénk kezünket a mellkasról;
● a mellkaskompressziók üteme percenként legalább 100 legyen (de nem több
mint 120);
● a lenyomás és a felengedés ugyanannyi ideig tartson.
●
●
●

Tekintettel arra, hogy a felnıttkori váratlan (kórházon kívüli) keringésleállások döntı
többsége szíveredető és bekövetkeztekor a szervezet tartalmaz még néhány percre
elegendı oxigént, ezért az újraélesztést a mellkasi kompressziókkal kell kezdeni.
A folyamatos, minél ritkábban megszakított és hatékony kompressziók nagyon
fontosak. Újraélesztés során a kompressziókat és a lélegeztetést (lásd késıbb) úgy kell
összehangolni, hogy 30 kompresszióból álló sorozatokat kell 2 rövid befúvás idejére
megszakítani, majd haladéktalanul folytatni újabb 30 kompresszióval. Hangsúlyt kell
helyezni a megfelelı és szünetmentes technikára.
A mellkaskompressziók alkalmazásakor fontos, hogy a nyomást valóban csak a kéztın
keresztül közvetítsük a mellkasra, és a bordák, a bordaívek találkozási pontjai vagy a
has ne kerüljenek nyomás alá. Figyeljünk arra, hogy az egymáson elhelyezett két tenyér
kéztıi részén kívül a tenyér többi része és az ujjak ne érjenek a mellkasfalhoz, azokat
tartsuk el attól.
A mellkasi kompressziók megfelelı technikáját a nemzetközi szakirodalom egységesen
fogalmazza meg. Ettıl némiképp eltért a hagyományos magyar kéztartás, az utóbbi
években felgyülemlett adatok azonban azt látszanak alátámasztani, hogy – legalábbis a
rövid távú túlélést illetıen – a nemzetközileg egységes módszer hatékonyabb. A
Magyar Resuscitatiós Társaság ezért igazodott a nemzetközileg egységes kéztartás
ajánlásához és annak oktatását és alkalmazását javasolja.
A mellkaskompressziókat helyesen végezve a szabályos és legkevésbé fárasztó mozgás
egy, a csípıízületben végzett elıre‐hátradılı, harmonikus és egyenletes mozgás, amely
a végig nyújtott karok által továbbítva a mellkas körülbelül azonosan rövid ideig való
lenyomását és teljes felengedését eredményezi.
A kompresszió mélysége igazodjon ugyan a mellkas ellenállásához, de legyen elegendı
erısségő (célérték a felnıtt mellkason legalább 5 cm, de nem több, mint 6 cm, illetve a
mellkas kb. egyharmadnyi mélysége).
A megfelelı minıségő mellkaskompressziók alkalmazásakor kifejezett jelentısége van
a mellkas teljes felengedésének. A mellkas kitágulásának akadályozása (gyakori hiba!)
jelentısen csökkenti a hatékonyságot.
Ideális esetben kiegészítı funkcióval rendelkezı félautomata defibrillátor (l. alább)
vagy más, kismérető segédeszköz segít a kívánt kompresszió‐ütemet tartani. Ilyen
segítség hiányában megfelelı módon végzett hangos számolás hasznos a kellı
kompressziós frekvencia és egyenletes ütem felvételéhez, valamint segítheti a végzett
kompressziók számának követését is. Egy javasolható számolási mód: egy‐és, két‐és,
hár‐és, négy‐és, öt‐és; egy‐és, két‐és, hár‐és, négy‐és, tíz‐és; egy‐és, két‐és, hár‐és,
négy‐és, tizenöt‐és; egy‐és, két‐és, hár‐és, négy‐és, húsz‐és… és így tovább. A szám
kimondásakor történik a mellkas gyors lenyomása, az „és”‐re pedig a mellkas gyors és

teljes mértékő felengedése.
Abban az esetben, ha a segélynyújtó nem tud, vagy nem akar a kompressziókat
követıen lélegeztetni, fontos, hogy szünet nélkül, folyamatosan alkalmazott
mellkaskompressziók révén tartsa fenn a mesterséges keringést a mentı megérkezéséig;
még akkor is, ha azt korábban soha nem tanulta. Ez a technika elsısorban az
elsıdlegesen szíveredető keringésmegállásban lehet célravezetı, amennyiben a
megfelelı szaksegítség rövid idın belül (5‐8 perc) megérkezik. Abban az esetben, ha
hosszas oxigénhiány is feltételezhetı (pl. fuldoklás, csecsemı–gyermek újraélesztés),
törekedni kell lehetıség szerint a lélegeztetésre is. Azokban a kritikus esetekben,
amikor mentıhívást követıen a mentésirányítónak telefonon kell utasításokat adnia egy
újraélesztésben járatlan bejelentınek, csupán a mellkaskompressziók megfelelı
levezénylésére érdemes koncentrálni (ún. telefonos CPR).
Lélegeztetés
Amennyiben járatosak vagyunk benne, 30 mellkaskompresszió végrehajtása után
pótoljuk a légzést 2 befúvással.
Törekedjünk rá, hogy a két, szabályosan végrehajtott befúvás (azaz a
mellkaskompressziós szünet) legfeljebb 5 másodpercet vegyen igénybe.
Csak és kizárólag akkor vizsgáljuk újra a beteget, amennyiben az elkezd mozogni,
kinyitja szemét, köhög, védekezik, vagy normális légzése visszatér. Minden más
esetben végezze folyamatosan az újraélesztést.
Az eszköz nélküli lélegeztetésre két alapvetı technika ismeretes: a szájból szájba,
illetve a szájból orrba történı befúvás. A nemzetközi ajánlások elsı helyen a szájból
szájba lélegeztetést ajánlják, ugyanakkor hatásosnak fogadják el a Magyarországon
tradicionálisan jobban elterjedt és szélesebb körben oktatott szájból orrba módszert is.
Jelenleg nincs elegendı bizonyíték arra, hogy valamelyik módszer elsıbbségét
kimondhassuk. Bármelyiket is alkalmazzuk, figyeljünk arra, hogy a befúvásra szánt
arcnyílást tegyük szabaddá, miközben a másikat zárjuk le a megfelelı módon (az orr
befogásával vagy a száj becsukásával).
A két, egyenként kb. 1 másodperces, szabályosan végrehajtott lélegeztetési kísérletnél
befúvásonként a mellkast láthatóan megemelı mennyiségő (kb. 500–600 ml) levegıt
juttassunk be. Egyszerre legfeljebb két befúvással próbálkozzunk, a két próba után
mindig folytassuk a mellkaskompressziókat.
Amennyiben több segélynyújtó van jelen, a fáradás megelızése érdekében a
segélynyújtók 2 percenként váltsák egymást. A váltások során törekedni kell az
idıveszteség minimalizálására. A helyszínen tartózkodó másik segélynyújtó kifáradás
esetén váltsa társát, ami a hosszú és erıteljes kompressziósorozat következtében
fárasztó CPR miatt egy, legkésıbb két perc múlva szükségessé is válik.
A cserét is úgy kell megoldani, hogy ne szüneteljen 5 másodpercnél hosszabb ideig a
mesterséges keringés fenntartása: a váltó segélynyújtó a beteg másik oldalán
elhelyezkedve a 2. befúvás után kezdje a mellkaskompressziókat.
A jelen újraélesztési ajánlásban leírtak alkalmazhatók minden korosztálynál (felnıtt és
gyermek esetén is) alkalmazhatók. Gyermek esetében természetesen a gyermek
testméretére vonatkoztatott kompresszió–erısséggel (a mellkas vastagságának
egyharmadnyi mértékő lenyomásával), illetve arányosan kisebb levegımennyiséggel.
Defibrillálás AED-vel
Tekintettel arra, hogy a (fél)automata külsı defibrillátorok (AED) közterületi telepítése
(nyilvános hozzáféréső defibrillálás) szerencsés módon terjed hazánkban is,
szükségessé vált az AED–használati ismeretek beemelése a CPR‐folyamatábrába is.
A (fél)automata külsı defibrillátor az újraélesztés során biztonságosan és hatásosan
alkalmazható abban az igen gyakori esetben, amikor a keringésmegállás oka a szívben
fellépı kamrafibrilláció. A segélynyújtó AED-használata révén a magasabb szintő

segítség (mentık) helyszínre érkezése elıtt sok értékes perccel kerülhet sor a
kamrafibrilláció megszüntetésére szolgáló elektromos sokk leadására, vagyis a
defibrillálásra.
A standard AED alkalmazható 8 éves életkor fölött. 1 és 8 éves kor közötti gyermek
esetében, ha szükséges alkalmazni, lehetıleg speciális — energiatompítóval ellátott —
gyermekelektródot kell használni, vagy a készüléket gyermek‐üzemmódba kell helyezni
(ha alkalmas erre). Amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre, mérlegelhetı a
változtatás nélküli használat. Csecsemıkorban (tehát 1 éves kor alatt) — kellı
tapasztalat hiányában — nem ajánlott rutinszerően a készülék használata.
Teendık az AED helyszínre érkezésekor:
Gyızıdjünk meg arról, hogy a beteg nem érintkezik áramot jól vezetı közeggel (fém,
folyadék); szükség esetén gyorsan töröljük szárazra a mellkast, fektessük szigetelı
felületre a beteget ill. vigyük biztonságos helyre (pl. víztócsából, fémfelületrıl).
Amennyiben egyedül vagyunk, és az AED‐készülék rögtön kéznél van, alkalmazzuk
azonnal! Egyébként amint a helyszínre érkezik:
Kapcsoljuk be a készüléket (némelyik típus a fedél felnyitásával önmagától bekapcsol);
innentıl kezdve kövessük a hallható és/vagy látható utasításokat
Több segélynyújtó jelenlétekor eközben is folytatódjon a CPR (a mellkaskompressziók
és a lélegeztetés).
Ritmuselemzés közben várhatóan a készülék arra ad utasítást, hogy senki ne érjen a
beteghez, így ekkor a mellkaskompressziókat is meg kell szakítani.
Amennyiben a készülék sokkot javasolt és annak leadásához feltöltötte magát,
meggyızıdve arról, hogy senki sem ér a beteghez, az utasításnak megfelelıen, a
(villogó) SOKK‐gomb lenyomásával leadjuk a sokkot; (a teljesen automata üzemmódú
készülékek — természetesen szintén figyelmeztetést követıen — maguktól adják le a
sokkot).
A sokk leadását követıen haladéktalanul folytassuk a mellkaskompressziókat és a
lélegeztetést 30:2 arányban (amelyekre a készülék amúgy is utasítást fog adni); 2 percen
át (a készülék következı utasítása 2 perc elteltével várható).
AED‐vel végzett újraélesztés során természetesen mindig az adott készülék utasításait
követve kell az ellátást végezni, viszont törekedni kell a beszerzésre kerülı, ill. meglévı
eszközök szükség szerinti program–korszerősítésére (megfelelı sokk–szekvencia;
kellıen gyors, esetleg kompresszió alatt is végbemenı ritmusanalízis; gyors töltés és
sokk–leadás). Amennyiben régi készüléket használunk (amely pl. a 2006 elıtti
protokoll szerint egymás után 3x akar sokkot leadni), az adott készülék
programja/utasításai szerint járjunk el.

Kórházi BLS

Az újraélesztés megszakításának feltételei
• A helyszínre érkezı magasabb szintő segítség (mentı) átveszi az újraélesztést;
• A beteg elkezd mozogni, kinyitja szemét vagy visszatér a normális légzése; vagy
• A segélynyújtó(k) kimerült(ek).
Felnıtt alapszintő életmentés (BLS) a szervezett egészségügyi ellátáson belül
Az életmentésben járatos, esetleg egyszerőbb eszközökkel felszerelt egészségügyi ellátó
által végzett ellátás a körülményektıl függıen átmenetet jelenthet az alap– és az emelt
szintő (Advanced Life Support, ALS) ellátás között. A gyógyintézeten belüli ellátás
változhat a keringésleállás helyszíne (betegforgalomban érintett, ill. abban részt nem

vevı, pl. adminisztratív vagy logisztikai egységek; az elıbbi csoport esetében az ellátás
dependenciaszintje, pl. monitorizált beteg); az ellátók száma és gyakorlata,
felszereltsége stb. szerint. Törekedni kell arra, hogy a betegek állapotuknak, várható
veszélyeztetettségi fokuknak megfelelı ellátási és betegmegfigyelési‐ellenırzési szintő
ellátási helyre kerüljenek.
Szervezett egészségügyi ellátáson egyaránt értjük az intézeti, ill. a kórházon kívüli,
mozgó sürgısségi ellátók által biztosított kezelést.
Bármely, a szervezett egészségügyi ellátás keretében dolgozó szakemberrel szembeni
társadalmi elvárások közé tartozik a keringés‐légzésleállás tényének késedelem nélküli
felismerése és ellátása:
• haladéktalanul mozgósítsa az ALS–ellátást biztosítani képes rendszert és annak
megérkezéséig
• legyen képes — a kompetenciakörébe tartozó — alapvetı beavatkozások
végrehajtására.
• Az egyszerőség kedvéért a szervezett egészségügyi ellátás minden (tehát intézeti,
kórházon kívüli és mozgó sürgısségi ellátók által biztosított) formájára vonatkozó ilyen
irányú teendıket az ún. „kórházi‐BLS”‐protokoll foglalja össze.
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A fentiek hatékony megvalósulásának feltételei.
Egy adott intézményi kereteken belül általánosan ismert, egyszerő és csak erre a célra
használható (egyenirányított) hívószámon elérhetı és aktiválható sürgısségi
ellátórendszer („életmentı csapat”) — amely mőködési filozófiája szerint lehet:
legalább Újraélesztési team— azaz a bekövetkezett légzés‐ és keringésleállás ellátására
riasztandó (szinonimák: reanimációs team, reszuszcitációs team vagy cardiac arrest
team);
optimálisan azonban kórházi sürgısségi team (Medical Emergency Team, MET), azaz a
légzés‐ és keringésleállás szempontjából veszélyeztetett betegeket ellátó csapat, melyet
általában az aneszteziológiai–intenzív terápiás és/vagy sürgısségi osztályok állítanak ki
— mőködési filozófiájuk szerint gyorsbeavatkozó vagy tanácsadói (pl. Critical Care
Outreach Team) szerepkörben.

Emelt szintő
újraélesztés

Ezenfelül azonban minden, munkáját betegek környezetében végzı egészségügyi
dolgozónak rendelkeznie kell kompetenciaszintjére szabott, rendszeresen karbantartott
és ellenırzött BLS‐ismeretekkel és készségekkel.
A szervezett egészségügyi ellátásban
BLS‐teendıit a 6. ábra foglalja össze.

tevékenykedı

segélynyújtó

alapszintő

Emelt szintő újraélesztés
Az újraélesztésnek azt a jellemzıen csapatban végzett formáját, amikor a tímvezetı az
újraélesztési döntéseit az EKG-monitoron észlelhetı képre alapozva hozza meg, emelt
szintő újraélesztésnek nevezzük. Az emelt szintő újraélesztés személyi feltételeit egy, az
emelt szintő újraélesztésben járatos csapat; tárgyi feltételeit egy hordozható manuális
defibrillátor és az újraélesztéshez szükséges légútbiztosító, lélegeztetı eszközöket és
gyógyszereket tartalmazó táska jelenti.
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Az ALS elsı lépéseként állapítsa (illetve erısítse) meg a keringésmegállás tényét. Az
ALS végzésében jártas egészségügyi szakellátó ezt az eszméletlen betegnél az
átjárható légutak mellett a légzés és a keringés egyidejő vizsgálatával 10 másodperc
alatt tegye meg. A mellkasi kompressziókat a BLS irányelvben leírt módon kell
végezni. A mellkasi nyomásokat lélegeztetéssel kell kombinálni. Amíg a légutak nem
biztosítottak endotracheális intubálással vagy jól rögzülı szupraglottikus eszközzel
(laringeális maszk, laringeális tubus, laringeális gélmaszk (i‐gel), a kompressziókat és a
lélegeztetést a BLS irányelvek szerint 30 : 2 arányban kell végezni.
Tekintettel arra, hogy az ALS esetében egy EKG-irányított algoritmusról van szó, a
megérkezı defibrillátor-monitor maximum 10 másodpercig tartó elemzése alapján el
kell dönteni, hogy a monitoron látott kép
pulzuskompatibilis-e (azaz elvileg járhat keringéssel), ilyenkor a rendelkezésre
álló maximum 10 másodpercben az életjelenségeket is vizsgáljuk;
■ sokkolandó vagy nem sokkolható
○ sokkolandó ritmuszavarnak számít a kamrafibrilláció (VF) és a pulzus
nélküli kamrai tachikardia (pnVT)
○ nem sokkolható ritmusnak minısítjük az aszisztóliát (ASY) és a pulzus
nélküli elektromos aktivitást (PEA)
Ezen döntési algoritmus alapján
■

sokkolandó ritmus esetén aszinkron elektromos sokkot (defibrillációt)
alkalmazunk, majd azonnal folytatjuk a mellkaskompressziókat,
■ nem sokkolható ritmus esetén azonnal folytatjuk a mellkaskompressziókat,
■ a spontán keringés visszatérése (RoSC) esetén megkezdjük a
posztreszuszcitációs ellátást.
Sokkolandó ritmus esetén az elsıdleges teendı az aszinkron elektromos sokk leadása.
■ Bifázisos hullámformájú készülék esetén — a gyártó ajánlásainak figyelembe
vételével — 150–200J közötti kezdı energiát kell leadni, amit — ugyancsak az
adott készülék sajátosságainak megfelelıen — ha szükséges, 150–360J közötti
egyszeri sokkok kövessenek a továbbiakban. (Ha a gyártó ajánlata nem ismert,
az elsı sokkot 200J‐ra, a késıbb esedékes sokkot pedig max. 360J‐ra növelt
energiával kell leadni, ha lehetséges az energiaszint növelése.)
■ Monofázisos készülék esetén 360J‐lal kell az ellátást megkezdeni és késıbb
szükség szerint folytatni.
■ Az energiaátadás hatásfokát növeli a manuális lapát elektróda és a bır közötti
kontaktus javítása a lapátok erıteljes rányomásával, továbbá elektródagél vagy a
mellkasra ragasztható zselélapok használata. A leghatékonyabb és
legbiztonságosabb defibrillálási mód a mellkasra ragasztható „hands‐free”
elektródákkal érhetı el.
■ A defibrillátor feltöltése idıt vesz igénybe, mely idı elsısorban a készüléktıl
függ. Minthogy a defibrillálás hatásfokát jelentısen rontja, ha a mellkasi
kompressziók 5‐10 másodpercnél hosszabb idın keresztül szünetelnek,
igyekezni kell a defibrillálást úgy elvégezni, hogy a kompressziókat ennél
hosszabban ne kelljen megszakítani. A „hands‐free” elektródák esetén
biztonságos és hatékony megoldást jelent, ha defibrillátor töltése közben a
kompressziók folytatódnak, majd a feltöltött készülék sokkjának leadását a
komprimáló személy maga végzi el a defibrillátor gombjának lenyomásával
(természetesen a biztonsági szabályok betartásával). Manuális lapátokkal végzett
defibrillálás esetén is törekedjünk a szünet 5 másodpercen belül tartására. Erre
■

lehetıséget ad az, ha a defibrillátort még a mellkasra helyezést megelızıen
töltik fel, miközben a másik ellátó végzi a mellkasi nyomásokat. A feltöltött
elektródákat ezután a kompressziók megszakítását követıen, itt is a legnagyobb
óvatossággal és a biztonsági szabályok betartásával kell a mellkasra helyezni és
a sokkot leadni. Az elektromos sokk leadását követıen azonnal – azaz az EKG
vagy a keringés jeleinek vizsgálata nélkül – folytatni kell a keringés és légzés
pótlását 2 percen keresztül, majd 2 perc elteltével az EKG‐t ismét ellenırizni
kell, és az ellátás az EKG ritmus alapján (sokkolandó / nem sokkolandó)
folytatandó. A 2 perces ciklusban az újraélesztés megszakítása és a keringés
jeleinek vizsgálata csak akkor szükséges, ha a beteg életjelenségeket mutat.
Nem sokkolható ritmuszavar esetén a mellkasi kompressziókat és a lélegeztetést 2
percen át kell folytatni, majd 2 perc elteltével az EKG ritmust újra értékelve az ellátás
annak függvényében folytatandó.
A 2 perces ciklusok során — a hatékony és a megszakítások minimalizálásával végzett
mellkasi kompressziók és lélegeztetés biztosítása közben — az alábbiakat kell megtenni
— függetlenül attól, hogy sokkolandó vagy nem sokkolandó ritmust látunk el:
■ A potenciálisan a keringésmegállás hátterében álló (4H‐4T akronímmel jelzett)
reverzibilis okokat keresni és kezelni kell.
■ Gyógyszerek alkalmazásához szükséges intravénás (IV) út biztosítása. Ehhez
perifériás véna (alkari, kubitális vagy jugularis externa) esetleg a femorális véna
javasolható. Amennyiben ez nehézségbe ütközne, az intraossealis (io.)
gyógyszeradagolási út a választandó. A tubuson át történı (intratracheális)
gyógyszeradagolás annak bizonytalan hatása miatt nem javasolt.
■ Gyógyszereket azok újraélesztés alatti indikációi illetve dózisuk alapján
alkalmazunk.
■ Amennyiben erre megfelelı képzettségő és gyakorlattal rendelkezı személy,
valamint a megfelelı eszközök rendelkezésre állnak, emelt szintő
légútbiztosítást lehet végezni endotrachealis intubálással vagy vakon levezethetı
(szupraglottikus) eszközzel (laringealis maszk, laringeális tubus, vagy
laringeális gélmaszk (i‐gel)).
■ A lélegeztetést lehetıleg 100% oxigéndúsítással végezzük.
■ A hatékony, megszakítások minimalizálásával végzett ALS megköveteli, hogy a
csapat tevékenységét a csapat vezetıje megfelelı módon koordinálja. Érdemes
valamennyi teendıt (légútbiztosítás, gyógyszeradás, stb.) elıre eltervezni, arra
felkészülni és csak akkor megkezdeni, ha arra már minden feltétel adott. A
megfelelı kommunikáció a csapaton belül, és a fegyelmezett professzionális
csapatmunka az ALS eredményessége szempontjából kiemelkedıen fontos.
Az ALS 2 perces ciklusokban folyik mindaddig, míg a spontán keringés helyre nem áll,
vagy amíg az újraélesztési erıfeszítések feladása mellett nem döntenek az ellátók. Ez
utóbbi döntés lehetıség szerint szakmai és etikai alapon, az ellátók közötti egyetértéssel
szülessen meg.
A spontán keringés
visszatérése

A spontán keringés helyreállása (ROSC) esetén az alábbiakat kell tenni:
■ A beteg állapotát azonnal értékelni kell az ABCDE-megközelítés szerint.
■ Gondoskodni kell a posztreszuszcitációs ellátás haladéktalan megkezdésérıl, ide
értve a szupportív intenzív ellátást (az oxigenizáció, hemodinamika és
metabolikus egyensúly célértékeinek elérését és fenntartását), a
posztreszuszcitációs terápiás hipotermia indikáció szerinti alkalmazását, a
neurológiai és kardiovaszkuláris állapot monitorozását, valamint a
keringésmegállást kiváltó ok kezelését (ide értve a szükség és lehetıség szerinti
koronária‐intervenciós ellátást is). A felsorolt célok megvalósítására az erre
legmegfelelıbb szakintézetben intenzív terápiás környezetben lehet számítani,
ezért az ilyen betegek megfelelı szintő transzportja válhat szükségessé.

Reverzibilis okok a keringésmegállás hátterében:
A keringésmegállás hátterében álló reverzibilis okok korai felfedezése és ellátása a
spontán keringés helyreállításának legjobb eszköze. A reverzibilis okok keresése és
ellátás során sem szabad az újraélesztést felfüggeszteni, és törekedni kell a
kompressziók megszakításának minimalizálására. Az egyszerő megjegyezhetıség
érdekében a reverzibilis okokat a 4H‐4T-akronímmel szokás jelölni. Ezek felismerését
és ellátását a szakma szabályai szerint kell végezni.
4H – 4T

Gyógyszeres terápia
újraélesztés alatt

A 4H – 4T reverzibilis okok:
H – Hipoxia
H – Hipovolémia
H – Hipo‐ vagy hiperkalémia illetve acidózis
H – Hipotermia
T – Trombus (koronária vagy pulmonális embólia)
T – Tenziós pneumotorax
T – Tamponád (perikardiális)
T – Toxinok
Gyógyszeres terápia az ALS alatt:
Gyógyszerek adása (ill. az ehhez szükséges iv. vagy io. utak biztosítása) az ALS alatt
nem hátráltathatja sem a mellkasi kompressziókat, sem a defibrillálást.
1. Adrenalin
Az adrenalin adása javítja a mellkasi kompressziók során elérhetı koszorúér-perfúziós
nyomást és javítja a spontán keringés helyreállásának valószínőségét. A
hosszú távú túlélésre kifejtett hatása egyelıre bizonytalan.
Adása 1 mg bólusban javasolt, melyet 3‐5 percenként (praktikusan minden második 2
perces ciklusban) kell ismételni.
Az elsı adrenalin dózisa nem sokkolandó ritmusok (ASY, PEA) esetén azonnal
javasolt, amint iv. vagy io. út rendelkezésre áll.
Sokkolandó ritmus esetén (VF, VT) az elsı adrenalint csak a 3. sokk leadását követıen
(azaz az ALS 3. ciklusában) kell adni, majd ezt követıen minden második ciklusban
(3‐5 percenként) ismétlendı.
2. Amiodaron
Az amiodaron a terápiarezisztens vagy visszatérı kamrafibrilláció, illetve kamrai
tachikardia esetén javítja a spontán keringés helyreállását. Alkalmazása esetén
azonban gyakoribb a posztreszuszcitáció elsı idıszakában elıforduló hipotenzió. A
hosszú távú túlélésre kifejtett hatása egyelıre bizonytalan.
Amiodaron 300 mg iv. (vagy io.) bólus alkalmazása indokolt az elektromos terápiára
rezisztens vagy visszatérı sokkolandó ritmus (VF, VT) esetén, mely dózis 150 mg
bólus adással ismételhetı, majd 900 mg/24 óra további fenntartó dózissal kiegészíthetı.
Az elsı dózis alkalmazása a 3. sokk leadása után indokolt, ismétlése a 4. sokk után
megfontolható.
3. Magnézium
Magnézium adása hipokalémia által okozott keringésmegállás illetve torsade de
pointes (TdP) típusú kamrai tachikardia esetén indokolt 1‐2 g iv. (vagy io.) bólus
formájában.
4. Kalcium
Kalcium adására hiperkalémia által okozott keringésmegállás esetén van szükség,
ilyenkor 10 ml 10%‐os Ca‐chlorid iv. (vagy io.) bólus adandó.
Elvileg kalcium adásának a Ca‐csatorna-blokkoló mérgezésben is lehet
létjogosultsága, ALS során azonban hatása meglehetısen bizonytalan.
5. Atropin
Atropin az újraélesztés kimenetelét nem befolyásolja. Aszisztólia vagy bradikard PEA
esetén nem valószínő, hogy a kiváltó ok a vagotónia lenne, ezért ilyenkor inkább más

ok keresése és kezelése a célravezetı. Atropin adása ezért az újraélesztés alatt nem
indokolt.
6. Na bikarbonát
A Na‐bikarbonát rutinszerő alkalmazása az ALS alatt nem javasolt. Triciklusos
antidepresszáns okozta mérgezés és hiperkalémia esetén, valamint ha a
keringésmegállás kiváltó oka metabolikus acidózis, annak rendezésére indokolt adása.
Az újraélesztés alatt vett vérgázértékek azonban nem alkalmasak a pufferterápia
szükségességének vagy mértékének megállítására, így az acidózis, mint reverzibilis ok,
a keringésmegállás körülményeinek ismeretébıl, esetleg az azt megelızıen végzett
vérgázleletbıl vagy arra utaló anamnesztikus adatokból, megelızı klinikai tünetekbıl
következtethetı ki. A Na‐bikarbonát dózisa ilyenkor 50 mmol, mely sz.e. ismételhetı.
7. Intravénás folyadék
Amennyiben a keringésmegállás oka hipovolémia vagy a beteg már a
keringésmegállás elıtt súlyos volumenhiányban szenvedett, az iv. folyadékpótlás
feltétlen indokolt. Normovolémiás betegnél a vakon végzett nagy volumenő
folyadékreszuszcitáció nem javítja a túlélés esélyeit, és elvileg kedvezıtlenül
befolyásolhatja a hemodinamikát (ti. a jobb pitvari nyomás emelésével a koszorúér
perfúziós nyomást csökkenti), ezért nem javasolt. Az iv. adott gyógyszerek keringésbe
jutását segítı folyamatos, lassú iv. folyadékadás azonban a reszuszcitáció alatt
elfogadható.
8. Trombolízis
Az újraélesztés nem jelent ellenjavallatot a trombolízisre. Amennyiben a
keringésmegállás hátterében tromboembóliás eredet (elsısorban pulmonális embólia)
nagy valószínőséggel gyanítható vagy bizonyított, az ALS alatti trombolízis
megfontolandó. Ilyen esetben a trombolízis hatásának kifejtésére szükséges idı (60‐90
perc) alatt az ALS‐t tovább kell folytatni.
Légútbiztosítás és lélegeztetés ALS alatt:
A légútbiztosítás elınyös az újraélesztésben, mivel a megfelelıen izolált légút
lehetıvé teszi a folyamatos, megszakítás nélküli mellkaskompressziókat. Ki kell
azonban emelni, hogy ez a haszon nem csak az endotracheális intubálás esetén
érvényesül, hanem bizonyos alternatív, a gégebemenetet izoláló eszközök (laringealis
maszk, laringeális tubus, vagy laringeális gélmaszk (i‐gel)
használatakor is, melyek ráadásul nagyobb sikerességgel, biztonságosabban,
gyorsabban és rövidebb kiképzési idıvel alkalmazhatók az emeltszintő
légútbiztosítással ritkábban foglalkozó — akár nemorvos — ellátók kezében is.
Az emelt szintő légútbiztosítás azonban nem hátráltathatja a mellkasi kompressziókat és
a defibrillálást. Elvégzése akkor indokolt, ha annak tárgyi és személyi feltételei adottak:
hiányukban az ALS még hatékonyan és biztonsággal folytatható, míg a hibás
beavatkozás vagy az arra elvesztegetett idı az ALS kimenetelét katasztrofálisan
befolyásolhatja.
Amennyiben az endotracheális intubálás lehetısége adott, azt a mellkasi
kompressziók megszakítása nélkül kell elvégezni. Amennyiben a beavatkozó személy
ezt kéri, a kompressziókat maximum 5‐10 másodpercre (a tubus hangrésen történı
átvezetésének idejére) fel lehet függeszteni, ennél hosszabb megszakítás azonban
kerülendı.
A légútbiztosító eszközöket — a vénakanülhöz hasonlóan — biztonságosan rögzíteni
kell.
Lehetıség szerint 100% oxigén dúsítással kell lélegeztetni. Biztosított légutak (lsd.
fenn) mellett a kompressziókat megszakítás nélkül, a lélegeztetést kb. 10/min
frekvenciával, kb. 6 ml/ttkg volumennel, PEEP alkalmazása nélkül javasolt
végezni.
Egyéb megfontolások az ALS során:
Pacemaker terápia

abban az esetben indokolt, ha a teljes AV disszociáció mellett nincs escape ritmus, azaz
az aszisztolia EKG képén a pitvari mőködésre utaló P hullámok észlelhetık („P‐hullám
aszisztolia”).
Ilyen esetben az újraélesztés alatt alkalmazott külsı mellkasi pacemaker, vagy
gyakorlott szakember által bevezetett szívüregi pacemaker hatásos lehet. Fontos, hogy
az effektív kamrafunkció megjelenéséig (azaz az ingerlés bevezetése alatt is) a mellkasi
kompressziókat csak minimális mértékben, 10 másodpercet soha meg nem haladó idıre
szakítsuk meg.
Kapnográfia
A kapnográfia alkalmas arra, hogy a mellkasi kompressziók hatékonyságát
monitorozza, valamint a spontán keringés visszatérését jelezze. Ha erre a személyi és
tárgyi feltételek adottak, alkalmazása feltétlenül javasolt.
Ultrahang vizsgálat
Az ágy melletti fókuszált ultrahang‐vizsgálat gyakorlott kézben rendkívül hasznos az
újraélesztés alatt is. A kompressziók megszakítása nélkül ellenırizhetı számos
reverzibilis ok (tamponád, tenziós pneumotorax, hipovolémia) illetve az EKG
ellenırzés 10 másodperce alatt tájékozódó kép alkotható a szívrıl. PEA esetén
mozdulatlan kamrák ábrázolása rossz prognózist jelent.
Mechanikus eszközök a mellkasi kompresszió támogatására
Ez idı szerint nincs elég bizonyíték, mely alapján a jelenleg forgalomban lévı
mechanikus eszközök bármelyikének alkalmazását egyértelmően javasolni vagy elvetni
lehetne. A kompressziót segítı készülékek (pl. AutoPulse vagy LUCAS) alkalmasnak
tőnnek arra, hogy hosszan tartó (pl. katéteres intervenció alatti vagy trombolízist
követı) kompressziókra vagy szállítás alatti reszuszcitációra használják, a
szövıdmények azonban gyakoribbak és a túlélésre kifejtett hatás egyelıre bizonytalan.

Posztreszuszcitációs
ellátás

Defibrillálás három egymát követı sokk leadásával
Elıfordulnak olyan esetek, amikor a keringésmegállás hirtelen fellépı sokkolandó
ritmus (VF/VT) miatt akkor következik be monitorozott betegen, amikor defibrillátor és
azt kezelı személyzet is azonnal rendelkezésre áll. Ilyen esetben az azonnal leadott
megfelelı energiájú aszinkron sokk helyreállíthatja a szinusz ritmust és mivel a
keringésleállás csupán pár másodperces volt, a szívizom állapota még megfelelı lehet
ahhoz, hogy a hatékony kontrakciók helyreálljanak. Nem hagyható figyelmen kívül az
sem, hogy egyes esetekben a mellkasi kompresszióknak nemkívánatos mellékhatásai is
lehetnek (pl. szívmőtétet követı
közvetlen posztoperatív szakban vagy koronária intervenció alatt). Az ilyen esetekben a
VF/VT fellépését követıen haladéktalanul alkalmazott elektromos sokk leadása után a
ritmus és a pulzus ellenırzése elfogadható, és ha szükséges a sokk leadása (maximum
még kétszer), megismételhetı anélkül, hogy közben mellkasi kompressziókat
végeznénk. Amennyiben azonban három egymást követı sokk leadása sem
eredményezte a spontán keringés helyreállását a reszuszcitáció a szokásos módon
folytatandó.
A posztreszuszcitácós ellátás alapvonalai
Keringésmegállás utáni tünetegyüttes (PCAS Post Cardiac Arrest Syndrome)
A spontán keringés helyreállása (RoSC) csak a sikeres újraélesztés elsı lépése. A
posztreszuszcitációs idıszakot a keringésmegállás utáni tünetegyüttes (post cardiac
arrestnsyndrome – PCAS) jellemzi, melynek része
■ a keringésmegállás utáni neurológiai károsodás,
■ a keringésmegállás utáni szívizom‐mőködészavar
■ a szisztémás iszkémia/reperfúzió okozta gyulladásos válaszreakció és
■ a keringésmegállást kiváltó kórok.

A PCAS súlyossága elsısorban a keringésmegállás tartamától és kiváltó okától függ, de
fontos szerepet játszanak a keringésmegállás utáni idıszak során fellépı elváltozások:
mikrocirkulációs zavar, hiperkarbia, hipoxia, hiperoxia, láz, hiperglikémia, görcsállapot.
RoSC után a beteget intenzív terápiás osztályon kell kezelni és törekedni kell a kiváltó
ok megoldására. A reszuszcitáció nem ellenjavallata sem a trombolízisnek sem a
szívkatéterezésnek.
Az alábbiakban a posztreszuszcitációs ellátás legfontosabb alapelveit foglaljuk össze,
ugyanakkor az alábbiak nem tekinthetık teljes körő terápiás irányelveknek.
Légút, lélegeztetés (A, B)
RoSC után, amennyiben tudatzavar áll fent, a beteget megfelelıen szedálni, intubálni és
lélegeztetni kell. A lélegeztetés során normokarbiára és normoxiára kell törekedni,
kerülendı mind a hipoxia, mind a hiperoxia, valamint a hipokapnia is. Az artériás
oxigénszaturáció céltartománya 94‐98% (illetve krónikus obstruktív tüdıbetegek
esetében 92% körüli), ennek monitorizálására artériás vérgázvizsgálat vagy folyamatos
pulzoximetria szükséges. A ventilláció monitorozására javasolt a kilégzett széndioxid
(ETCO2) mérése kapnometriával.
Keringés (C)
RoSC után gyakran jelentkezik átmeneti magasabb vérnyomás, sok esetben az ellátás
során adott katekolamin (adrenalin) hatásaként. Ennek folyamatos monitorozása
elengedhetetlen, mert várható az elsıként mért vérnyomásértékek rövid idın belüli
csökkenése.
RoSC után minél elıbb 12 elvezetéses EKG‐t kell készíteni.
Acut Coronaria Syndroma (ACS) esetén a beteget ROSC után a megfelelı szakellátást
nyújtani képes (akut kardiológiai és posztreszuszcitációs ellátást is végzı) intézetben
javasolt elhelyezni. Megfelelı indikáció esetén az intervenciós kardiológiai ellátás (PCI
– perkután koronária‐intervenció) érdekében a beteg továbbszállítása is szóba jön. A
keringésmegállás utáni átmeneti szívizom-mőködészavar okozta hemodinamikai
instabilitás, hipotónia, alacsony perctérfogat és/vagy ritmuszavar képében jelentkezhet.
Megítélésében a folyamatos EKG, ágy melletti echokardiográfia és invazív
hemodinamikai monitorozás segít. Ellátásában folyadékterápia, vazoaktív, inotróp
szerek illetve szükség esetén intraaortikus ballonpumpa alkalmazható a megfelelı
intenzív terápiás háttér mellett. Az artériás vérnyomás céltartományának
meghatározására a beteg korábbi normálértékének, a keringésmegállás kiváltó okának
és a szívizom állapotának figyelembevételével kerül sor. A célszervek megfelelı
perfúziójának monitorizálására a szervfunkciók és a szöveti oxigénellátottság
javulásának jelei (vizeletkiválasztás > 1ml/kg/ó, csökkenı laktátszint) alkalmasak.
Neurológia (D)
Görcsgátlás
RoSC után a betegeknél gyakran lép fel epileptiform görcsroham vagy myoclonus,
mely jelentısen emeli az agy metabolikus aktivitását és ronthatja a kimenetelt. A
görcsaktivitás azonnali kezelése szükséges benzodiazepinek, fenitoin, valproát, propofol
vagy barbiturát alkalmazásával. Minthogy ezen gyógyszerek jelentıs szív‐érrendszeri
mellékhatással is rendelkeznek, a hemodinamika szoros monitorozása elengedhetetlen.
Glukózkontroll
A posztreszuszcitációs idıszakban kerülendı mind az alacsony, mind a magas
vércukorérték, mert rontják a neurológiai kimenetelt. Cél a 10 mmol/l alatti
vércukorszint elérése inzulin szükség szerinti alkalmazásával, de a hipoglikémia
elkerülésével.
Hımérsékletkontoll – terápiás hipotermia (TH)
Keringésmegállás után az elsı 48 órában gyakori a láz/hiperpirexia, mely rontja a

neurológiai kimenetelt ezért ilyenkor javasolt az agresszív hıcsökkentés
lázcsillapítókkal és
szükség szerinti aktív hőtéssel.
Számos vizsgálat igazolta az újraélesztés után alkalmazott hőtés neuroprotektív és a
kimenetelt javító hatását. A hipotermia csökkenti az agyi metabolikus aktivitást és így a
fellépı biokémiai károsodás mértékét. Sikeres újraélesztés után, amennyiben tudatzavar
áll fenn, javasolt a TH mielıbbi alkalmazása feltéve, hogy annak ellenjavallata
(kardiogén sokk, súlyos véralvadási zavar, traumás kóreredet) nincs. A TH hatása jobb,
ha hamarabb kerül bevezetésre, ugyanakkor jelenleg nincs elég tapasztalat és bizonyíték
mely alapján a prehospitális hipotermia biztonságos alkalmazását egyértelmően
javasolni lehetne. A TH indukálása a megfelelı módon szedált, intubált és lélegeztetett
betegnél történhet külsı vagy belsı hőtéssel. 30 ml/kg 4°C‐os teljes elektrolit
(krisztalloid) oldat gyors infúziója kb. 1,5°C‐kal csökkenti a maghımérsékletet. A
maghımérséklet céltartománya 32‐34 °C melyet 24 órán át javasolt fenntartani. A TH
fenntartása leghatásosabban folyamatos hımérsékletkontrollt alkalmazó feed‐back
mechanizmuson alapuló külsı vagy belsı hőtırendszerrel érhetı el, így elkerülhetı a
hımérséklet ingadozása; de a maghımérséklet folyamatos monitorozása mellett végzett
passzív külsı hőtés (pl. hideg levegıvel vagy borogatással) is hatékony. Jelenleg nincs
arra bizonyíték, hogy a TH alkalmazásában valamelyik módszer jelentısen hatásosabb
lenne, így azt a helyi lehetıségek alapján kialakított protokoll szerint lehet végezni. A
hőtés teljes idıtartama alatt a beteget szedálni, lélegeztetni és szorosan monitorozni
kell. Ritkán szükség lehet izomrelaxáns (neuromuszkuláris bénító) alkalmazására a
hideg kiváltotta remegés (shivering) kezelésére.
24 óra elteltével lassú visszamelegítésre kell törekedni (0,25‐0,5°C/ó). TH során,
különösen az indukció és a visszamelegítés alatt az elektrolitértékek és a keringı
volumen gyors változása hemodinamikai instabilitást okozhat. A hipotermia ismert
mellékhatásaira ügyelni kell.

Összefoglalás

Metabolikus környezet
Az újraélesztés után gyakori a hipokalémia, gyakran az alkalmazott adrenalin
hatásaként. Az elektrolitok és a vérgáz szoros monitorozása és szükség esetén
korrekciója az intenzív terápiás szakma szabályai szerint végzendı.
Prognózis
Az elsı 24 óra során klinikai neurológiai, elektrofiziológiai, biokémiai vagy képalkotó
vizsgálatok nem segítik érdemben a prognózis megítélését.
Szervdonáció
Az újraélesztés ténye nem zárja ki a szervdonáció lehetıségét.
Összefoglaló megállapítások az újraélesztéssel kapcsolatban
○ Újraélesztést bárki képes hatékonyan végezni.
○ Az újraélesztés készségszintő ismerete egy jól mőködı társadalom minden
felelıs tagjától elvárható.
○ Összeesett ember észlelése esetén a legfontosabb, hogy
○ megállapítsuk, hogy eszméletlen-e és hogy normális-e a légzése;
○ amennyiben az eszméletlen betegnek nincs normális légzése, hívjunk
mentıt újraélesztéshez, és
○ haladéktalanul kezdjünk jó minıségő mellkasi kompressziókat, azaz
■
percenként 100-120-szor nyomjuk le a mellkast
■
5-6 cm mélyen (gyermek esetében a mellkas egyharmadával),
■
figyeljünk a mellkas teljes felengedésére
■
és tartsunk egyenletes ritmust;
○ amennyiben rendelkezésre áll, csatlakoztassunk egy félautomata
defibrillátort (AED-t) és kövessük annak utasításait.

○
○
○

Az ALS során a döntéseket az EKG-monitoron látható ritmusra alapozzuk.
Az ALS hatékonyságában nagy szerepe van a csapatmunkának.
A neurológiai túlélés minıségében szerepe van a komplex
posztreszuszcitációs ellátásnak.

Nolan J (ed): 2010 European Resuscitation Council Guidelines – Resuscitation
2010;81(10):1219‐1451
Fritúz G, Diószeghy C, Gıbl G: A Magyar Resuscitatiós Társaság 2011. évi felnıtt
alapszintő újraélesztési (BLS), valamint a külsı (fél)automata defibrillátor
(AED) alkalmazására vonatkozó irányelve www.reanimatio.com
Diószeghy C: A magyar és a nemzetközi kéztartás összehasonlítása cardiopulmonalis
resuscitatió során – PhD értekezés, Semmelweis Egyetem Doktori Iskola,
Budapest, 2011
Diószeghy C, Hauser B, Tóth Z, Gıbl G: A Magyar Resuscitatiós Társaság 2011. évi
felnıtt emeltszintő újraélesztési (ALS) irányelve

I./07.01 Kardiopulmonális reszuszcitáció – e-learning-teszt
Többszörös feleltválasztás
A defibrillálással kapcsolatosan igaz
● Defibrilláció után rögtön CPR-t (30-kompresszió : 2-befúvás) kell kezdeni, amit
2 percen át folytatunk
● Aszisztólia esetén 200J energiával defibrillálunk
● Keringésmegállás esetén a kamrafibrilláció és a pitvarfibrilláció is sokkolandó
ritmuszavarnak minősül
● PEA esetén megkísérelhető a defibrilláció
Keringésmegállás hátterében állhat
● Hipotermia
● Tenziós pneumotorax
● Metabolikus acidózis
● Hipokalémia
ALS során
● Emelt szintű újraélesztés során kb. 2 percenként ellenőrzendő az EKG-monitor
● Ha keringéssel nem járó normál sinus ritmust látunk, akkor PEÁ-ról beszélünk
● PEA esetén 1 mg adrenalint adunk iv./io. 3-5 percenként
● Defibrilláció után rögtön a monitort nézzük és pulzust tapintunk
A defibrillálással kapcsolatosan igaz
● Defibrilláció után rögtön CPR-t (30-kompresszió : 2-befúvás) kell kezdeni, amit
2 percen át folytatunk
● Keringésmegállás esetén a kamrafibrilláció és a pitvarfibrilláció is sokkolandó
ritmuszavarnak minősül
● A manuális defibrillátor lapátjait a defibrillátor felett töltjük fel, miközben a
mellkasi kompressziók tovább folytatódnak
● A pulzus nélküli kamrai tachycardia (VT) és a pulzus nélküli elektromos
aktivitás (PEA) is sokkolható

I./8. Gazdasági környezet
A XIX. század közepéig a gyógyítás sikerének alapja az
évszázadokon át felhalmozódó tudás és a tapasztalat volt. Az ipari
forradalom azonban az egészségügyet is elérte, napjainkra a highA egészségügyi ipar fejlődése
tech alkalmazások mind a diagnosztikai, mind a terápiás eljárások
megváltoztatta a gyógyítás sikerességének
között egyre nagyobb szerepet kapnak. Ennek következménye a
kritériumait, a jó orvos fogalmának
gyógyítás
költségeinek
robbanásszerű
emelkedése,
a
meghatározását és bevezette a
költségtudatosság és közgazdasági racionalitás fogalmának
közgazdasági szemléletet az
megjelenése az egészségügyön belül. A közgazdasági szemlélet
egészségügybe.
azonban már nem csak az egészségügyi rendszerek
működtetésében, de mindennapi orvosi tevékenységeink között is
egyre fontosabb szereppel bír. Társadalmi szinten már nem biztos,
Cél
hogy az a jó orvos, amelyik minden betegséget gyógyítani
igyekszik, hanem az, aki lemond a beteg gyógyításáról, ha tudja
hogy az általa felszabadított erőforrással más orvos több egészségi
állapot javulást idézhet elő.
Fontos

Fontos

Közgazdaságtani ismeretek elsajátítása egyelőre nem része az
orvosi képzésnek. A jelen fejezet célja nem lehet a hiányzó tudás
pótlása. Néhány fontos fogalom és összefüggés felvillantásával az
érdeklődés felkeltésére törekszik, segítséget nyújt egyes
szakmapolitikai, egészségügyi vezetői döntések megértéséhez.

Az egészségügy finanszírozásával
kapcsolatos ismeretek szervezett oktatása
A betegek ellátásának költségei bér jellegű (ellátó személyzet
hiányos, a mindennapi tevékenységük
bére) és dologi jellegű kiadásokból áll. Ez utóbbi részét a
során azonban használnunk kellene a
gyógyszerek, eszközök, szolgáltatások (pl.: áram, víz; de
hiányzó tudást.
diagnosztika és kezelés is) képezik. Míg a fekvőbeteg
intézmények költségvetésében a nem bér jellegű kiadások kb 30
%-os arányt képviselnek, addig az intenzív osztályoknál ez az
arány 50-60 %-os értékre nő. Az egészségügyi ipar
eredményeinek felhasználása saját szakmánkon belül kiemelt
fontosságú és jelentős költséghányaddal bír, így az intenzív
osztályon dolgozó orvosoktól egyre inkább megkövetelik a
költségtudatosságot.

A magyar egészségügyön belül teljesítményarányos finanszírozás
zajlik. A jelenlegi jogszabályok alapján a betegek ellátását
követően a finanszírozó felé benyújtott számla valódiságáért,
tartalmáért a kezelőorvos felel. A számla elkészítése (kódolás lásd
később) azonban olyan finanszírozási ismereteket követel, melyet
kellő részletességgel nem tanítanak az egyetemi képzés során.
Jelen fejezet második része ezzel a kérdéskörrel foglalkozik.

I./8.1 A terápia ára

Cél

A fejezet célja egy keresztmetszet nyújtása és az érdeklődés
felkeltése. Elsősorban általános, és nem aneszteziológiát illetve
intenzív terápiát speciálisan érintő ismereteket ad át, így
vizsgaanyagot nem képez.

I./8.1.1. Költségrobbanás az egészségügyben
A betegellátás ára napjainkban igen fontos kérdéssé vált. Míg
korábban az orvos tudását és tapasztalatát kellett direkt megfizetni,
Új sikerkritérium: a gyógyítás sikerének a orvosonként és ellátásonként változó mértékkel, napjainkban a
titka már nem csak az orvosi szakértelem és diagnosztika és kezelés során felhasznált eszközök, szolgáltatások,
gyógyszerek ára már jelentős tételnek számít.
technológiai tudás, hanem a
A klasszikus orvoslás rendszere is változott, magányosan dolgozó
költségtudatosság és a rendelkezésre álló
orvosok helyett egészségügyi szolgáltatások rendszeréről
források hatékony elosztása a betegek
beszélhetünk. Ezeket a rendszereket a szolidaritás és méltányosság
között.
együttese jellemzi. Az egyre drágább ellátás egy adott egyén
számára már kifizethetetlen terhet jelenthet, így kialakultak a
kockázatközösségen alapuló betegbiztosítási rendszerek. Az
ellátást immár nem az igénybevevő, hanem egy harmadik fél, a
finanszírozó (állam, betegbiztosító) fizeti. A finanszírozó a
szükséges forrásokat adókból, vagy biztosítási díjból teremtheti
elő, ez utóbbi megfizetését az egyén részére kötelezővé tehetik
Fontos
(társadalombiztosítás). Magyarországon elnevezés alapján
társadalombiztosítási rendszer működik, az egészségügyre
Gazdasági okokból a gyógyítás
fordított források nagyobb része azonban már adókból származik.
szabadsága is csorbát szenvedhet.
Az egészségügyi költségrobbanás hivatalos definíciója:
egészségügyi kiadások jelentős megnövekedése, amelyet a
társadalom már nem tud vagy nem hajlandó finanszírozni. Az
emelkedő költségek egy része a volumenhatás (elöregedő
társadalom, krónikus betegségek egyre nagyobb száma, egyre
hosszabb időn át kezelt krónikus betegségek) következménye, de a
technikai fejlődés okozta drágulás nagyobb szereppel bír. A
költségrobbanás az egészségügy egymást követő reformjait
kényszerítette ki. A reformok egyik fontos következménye a
gyógyítás szabadságának csökkenése, az orvosok viselkedését
gazdasági kényszerek is szabályozzák.
A fentiek alapján a terápia ára önmagában már nem vizsgálható
(fokozatosan, akár exponenciálisan is növekvő tételről
Létezik-e optimális finanszírozási technika? beszélhetünk), fontosabb kérdés a társadalom által még elfogadott
és kifizethető egészségügyi költségek felhasználásának,
megosztásának módja, a finanszírozó milyen módon és mennyit
hajlandó fizetni egy adott ellátásért.

Kérdés

I./8.1.2 Finanszírozási technikák
Az egészségügyi ellátórendszerre háromszereplős jogviszony
alakul ki. A beteg érdeke a teljes gyógyulás illetve saját
egészségnyereségének maximálása. Az egészségügyi szolgáltató
(orvos, intézmény) célja a kiadásainak fedezése, bevételeinek

maximalizálása. A finanszírozó az általa képviselt (biztosított)
összes egyén maximális egészségnyereségének elérésére (de nem
mind egyes beteg maximális kezelésére) törekszik. Az
egészségügyben
alkalmazható
finanszírozási
technikák
értékelésénél figyelembe kell vennünk a háromszereplős
jogviszony jellemzőit. Az egyik jellemző az információs
asszimetria, a beteg nem rendelkezik azzal a tudással, amivel
megítélheti, hogy az általa kapott kezelés a saját céljainak
(gyógyulás, egészségnyereség) megfelel-e. Ennek megítélése az
orvosra hárul. Gazdasági okokból az orvos, illetve az egészségügyi
szolgáltató finanszírozási technikától függően a drága, ráfizetéses
eljárásokat inkább kerülné, míg az olcsó, de jól fizetett kezeléseket
hajlamos túlzottan is használni. A finanszírozó az előbb említett
mindkét torzulást próbálja kordában tartani, ugyanakkor a
kiadásait korlátoznia kell, hisz a bevételeit nem lépheti túl.
A finanszírozásit technikák két végpontját a bázisfinanszírozás
illetve a tételes finanszírozás képzi. A két pont között
teljesítményen alapuló, de általány díjakat használó módszerek
szerepelnek (lsd. I./8.1.2. fejezet 1. táblázat)
I./8.1.2.1 Bázisfinanszírozás
Ennek a világon is elterjedt „global budget” technikának előnyei
közé tartozott a kiszámíthatóság (jól tervezhető bevételek), az
egyszerű adminisztráció. Az egészségügyi szolgáltató havonta
meghatározott összeget kap teljesítménytől függetlenül. A
szolgáltató kiadásainak csökkentésében érdekelt. Ez a cél ugyan a
hatékonyság emelésével is teljesíthető, de egyszerűbb megoldás az
ellátott esetek számának minimalizálása, mely nem igényel
kifinomult adminisztrációt, magas szintű kontroll folyamatokat.
Teljesítmény-, és minőségkontroll nélkül a bázisfinanszírozás
alkalmazásakor Magyarországon (1990-es évek előtt) a kórházak
pazarlóan működtek.
I./8.1.2.2 Tételes finanszírozás
Ebben a rendszerben az egészségügyi szolgáltató minden egyes
tevékenysége térítésre kerül. Ennek adminisztrációja bonyolult és
időigényes. Jellemzően túlkezelésre, drágább ellátásra ösztönöz, a
hatékonyság az ellátó részéről nem cél. A finanszírozó a költségek
kordában tartására korlátozó intézkedéseket vezethet be.
Magyarországon a járóbeteg ellátás finanszírozása történik ilyen
rendszerben, korlátozó eszközként időkorlátot és TVK
(teljesítményvolumen korlátot) alkalmaznak (lásd következő
fejezet).
I./8.1.2.3 Teljesítményarányos, általánydíjas finanszírozás
Az általánydíj a teljesítmény egy adott egységének díját mutatja.
Ilyen egység lehet az ápolási napok száma, vagy az ellátott esetek
száma. Az adminisztráció mindkét formánál egyszerű maradt. A
kórházak az első esetben az ápolási napok számának emelésében
voltak érdekeltek, az esetszám emelésében nem (jobban megérte
gyógyulóban lévő, kevésbé beteg pácienst fektetni), míg a

másodiknál a felvételek számát növelték, az ápolási idő rövidült,
nem törekedtek az ellátás befejezésére. A hatékonyság egyik
rendszerben sem volt biztosított. Magyarországon a krónikus
ellátás finanszírozásában vezették be az ápolási napok száma
alapján történő kifizetéseket.
Tágabb értelemben ebbe a csoportba tartozik a háziorvosi ellátásra
jellemző fejpénz (mérték a háziorvosi körzet, praxis ellátandó
lakosainak száma), és az eset általányként is nevezett HBCS alapú
finanszírozási technika. Magyarországon a fekvőbeteg ellátásban,
így az intenzív terápiás kezelés esetén is ez utóbbi technikát
használják.

I./8.1.2. fejezet 1. táblázat. Finanszírozási technikák

Bázisfinanszírozás
Tételes finanszírozás

Ápolási nap arányos
finanszírozás
HBCS

Előny
Adminisztráció egyszerű
Kiszámítható
Betegszám emelkedés
Nyújtott szolgáltatás
mennyiség nő,
új szolgáltatások bevezetése
Adminisztráció egyszerű
Teljesítményt mér
Teljesítményarányos
Benchmarking
Hatékonyság javulása

Hátrány
Betegek elutasítása
„Költségek minimalizálása”
Túlkezelés
Hatékonyság javítása nem cél
Adminisztráció bonyolult
Teljesítmény fokozás: elsősorban az ápolás hossza
nő, nem az esetszám
‘Költségek minimalizálása”
Teljesítménypörgetés
Minőségromlás
Elszámolási anomáliák, túlkódolás

I./8.2 Az ár érvényesítése (kódolás)
Cél

A fejezet egy ismertetőt nyújt a hazai fekvőbeteg ellátás finanszírozásáról, de
teljességre most sem törekedhet. Általános ismereteket ad, így vizsgaanyagot
aneszteziológia és intenzív terápia tantárgyból nem képez.

I./8.2.1 A fekvőbeteg ellátás finanszírozása Magyarországon.
ortok, angolul DRG rendszerben történik.
A HBCS az aktív kórházi ápolások osztályozó rendszere, mely a fekvőbeteg
ellátást csoportosítja rész
Kérdés
A fekvőbeteg ellátás finanszírozása az eset általányt használó HBCS (homogén
Mit jelent a HBCS rövidítés? betegcsoportban orvos szakmai azonosság (benchmarking), részben hasonló
ráfordítás igény alapján (finanszírozás). Az osztályozást elsősorban az ellátást
indokló betegségek (BNO kódok) és az elvégzett, jelentősebb műtétek határozzák
meg (lásd később). A HBCS 1.0 verzióban még nem volt általános a műtét-WHO
megfeleltetés, melyet átfogóan a 2.0 változatban vezettek be. A HBCS 3.0 már 34
kórház 110.000 esetének elemzését követően született meg, melynek
kialakításában amerikai szakértők is részt vettek, és támaszkodott az AP-DRGs
12.0 és HCFA DRGs 12.0 rendszerekre. A HBCS 4.0 már tisztán magyarországi
fejlesztés volt, míg a jelenleg érvényben lévő 5.0 verzió 2004. február 2-án lépett
hatályba. A verzió elnevezések azonban némileg megtévesztőek, hiszen a 4.0-t
követően 4.1, 4.3 változat is létezett, míg a 2005. óta csaknem havi-kéthavi
rendszerességgel megjelent szabálykönyv módosítások nem érdemelték ki egy új
változat bevezetését. Ennek az is a következménye, hogy az országos
Egészségbiztosítási Pénztár Finanszírozási Főosztályának honlapjáról nem
tölthető le kurrens, a jelenlegi szabályoknak teljes mértékben megfelelő
szabálykönyv.
A HBCS rendszer egy ellátásnak minősíti a kórházi kezelést mindaddig, amíg a
beteg távozik a fekvőbeteg ellátó intézményből (otthonába, másik intézménybe,
vagy elhalálozik), illetve krónikus osztályra helyezik át. A HBCS besorolás
alapja az ellátást indokló betegség (Betegségek Nemzetközi Osztályozásán
alapuló BNO kód), mint fődiagnózis, illetve az emiatt végzett főműtét. A
besorolást módosíthatja a beteg általános állapota (további betegségek –
kísérőbetegségek jelenléte, transzplantáció utáni állapot, stb.), egyazon ellátáson
belül elvégzett több műtét, a beteg életkora, neme, az újszülött testsúlya, az
ápolás hossza, stb.
Ezek alapján az ellátás adott HBCS-be sorolható, melyet súlyszám, alsó-, és felső
határnap, valamint normatív nap jellemez. A súlyszám kifejezi az adott ellátás
relatív költségigényét az átlagos ellátási esethez képest (melynek súlyszám értéke
1). A kórház csak abban az esetben kapja meg a HBCS csoportra jellemző
súlyszámot, amennyiben a beteg legalább az adott HBCS-re jellemző alsó
határnapig kezelés alatt áll, ellenkező esetben az alsó határnaphoz viszonyítva
arányosan kevesebb pontra jogosult. Ezt követően az ápolás hosszától nem függ a
finanszírozás, illetve a felső határnapot is meghaladó kezelésnél már hosszú
ápolási esetről beszélünk, és a súlyszám mellett a felső határnapokat követő
hosszú napokra krónikus díjat (illetve ennek meghatározott részét) megkapja az
intézet kiegészítő finanszírozásként. Amennyiben a beteg ellátása nem az adott
intézetben fejeződik be, hanem áthelyezésre kerül, úgy az adott intézet csak akkor
kapja meg a teljes súlyszám értéket, ha műtét nélkül ellátott beteget a normatív
napig, műtétes és újszülött beteget az alsó határnapig kezeli, ellenkező esetben

Fontos
A HBCS rendszeren belül
érvényesíthető az intenzív
ellátás magasabb
költségigénye.

Fontos
Az adatlap kitöltésérét a
kezelőorvos felel
(büntetőjogi felelősség is!)

ismét arányosítás történik (ápolási napok száma/normatív). Befejezetlen
ellátásnak tekinti a rendszer a beteg kezelését akkor is, ha az első ápolásért kapott
HBCS felső határnapján belül ismételten felveszik a pácienst újabb fekvőbeteg
ellátásra. Ilyenkor a két ellátás garanciálisan összevonódik, egyes kivételektől
eltekintve a kórház csak egy HBCS-re jogosult a két ellátásért. A kiszámított
súlyszám értékeket az OEP egy meghatározott aránnyal (2011. január 1-től
150.000 Ft/eset) számolva fizeti ki.
A rendszer alkalmas az intenzív betegellátás magasabb költségeinek figyelembe
vételére. A legtöbb ellátásra kétféle HBCS csoport is létezik, egy alap-, és egy
intenzíves HBCS. Ez utóbbi megkülönböztetés Z betűvel történik. A Z-s HBCskért kapott súlyszám az alap HBCS súlyszámértékének többszöröse. A Z jelű
HBCS csak akkor érhető el, ha a beteg meghatározott ideig intenzív osztályon,
részlegen fekszik és van súlyos kísérőbetegsége (súlyos kísérőbetegségek listája),
és olyan beavatkozása (intenzív igazoló eljárások listája) mely indokolja az
intenzív ellátást. Elhúzódó gépi lélegeztetés csak intenzív osztályon számolható
el. Egyes, kiemelten finanszírozott HBCS-k esetén a súlyszámérték már
tartalmazza az intenzív betegellátás díját (pl nagy nyelőcsőműtétek, szívműtétek),
így ezen tevékenységeknek nincs Z- jelű intenzíves párja.
Minden betegellátásról (napjainkban már kizárólag elektronikusan) ki kell tölteni
egy adatlapot, mely tartalmazza a beteg diagnózisait (BNO kód) és az elvégzett
beavatkozásokat (WHO kód). Ezt a folyamatot nevezik kódolásnak. Az adatlap
kitöltésénél a finanszírozási szabályokat figyelembe kell venni. A kitöltött
adatlapokat a kórház elektronikusan, havi rendszerességgel megküldi az OEPnak, mely 2 havi késéssel utalja az érte járó finanszírozást. A pénz a kórház
számlájára érkezik egy elosztási javaslattal (melyik osztály mennyit kapjon
belőle), melyet a kórházak vezetősége felülbírál.
A HBCS rendszer egyik hátránya a teljesítménypörgetés, jól finanszírozott
ellátási formák túlzott használata és jelentése. Az egészségügyi kassza kordában
tartására 2004. január 1-től bevezetésre került a TVK a fekvő-, és járóbeteg
ellátásban. A TVK, azaz teljesítményvolumen-korlát, havi bontásban határozza
meg, hány súlyszámot térít az OEP teljes áron a fekvőbeteg ellátó intézménynek.
Ezen felüli teljesítmény egy adott mértékig (jelenleg 10 %) degresszív módon
(eredeti súlyszám forintérték 30 %-án) számolódik el, a többiért pedig már
semmiféle térítés nem jár.

Kérdés

A fekvőbetegellátás során végzett aneszteziológiai tevékenység finanszírozása
megoldott ugyan (beleértik a műtétért kapott finanszírozásba), de ennek
elkülönítése kórházon belül nem megoldott, mely az önálló aneszteziológiai és
intenzív betegellátó osztály költségkereteinek kialakításakor, módosításakor
gyakran vitára ad okot.

Mi a különbség a HBCS pont
és német pont között?
I./8.2.2 A járóbetegellátás finanszírozása
A járóbetegellátás tételes formában finanszírozódik. Minden orvos-beteg
kapcsolatról elektronikus adatlap kitöltése kötelező. Ez a fekvőbeteg
adatlapokkal egyező módon kerül jelentésre az OEP felé, a kifizetés is hasonló
módon történik. Az adatlapon szükséges ugyan a kezelés indokául szolgáló
diagnózis feltüntetése, a finanszírozás csupán a rögzített beavatkozási kódok
alapján történik. Minden beavatkozásnak van egy németpont értéke. Egy pont
jelenleg 1,5 forintot ér.
A tételes finanszírozásra a korábban leírtak alapján a túlkezelés, a beavatkozások

túlzott használata jellemző. Ennek kiküszöbölésére itt is bevezették a TVK
rendszerét. Az ellátások elszámolásában a finanszírozó más korlátozó eszközöket
is használ. Ilyen például a kompetencialista (egy adott ambulancia, szakma csak
bizonyos beavatkozásokat jelenthet ), a kizárási szabályok (együtt nem jelenthető
beavatkozások, adott időn belül ismételten nem jelenthető beavatkozások) és az
időkorlát (minden beavatkozáshoz egy minimumidő tartozik, a beavatkozások
összideje a rendelés időt nem haladhatja meg).
Amennyiben egy fekvőbetegnél egy másik osztály ambulanciája végez
beavatkozást (például kardiológiai ambulancia szívultrahang vizsgálatot végez
intenzív osztályon fekvő betegnél), úgy az ambulancia tevékenységéért az OEP
nem ad finanszírozást, csak a fekvőbeteg ellátás fizeti ki a HBCS rendszer
alapján. Ilyenkor a kórház saját maga dönt a betegellátásért beérkezett pénz
elosztásáról az osztály illetve ambulancia között (belső elszámolás).
Aneszteziológus járóbeteg ellátó tevékenységet végez az aneszteziológiai
ambulancián, így az elvégzett tevékenység adatlapon történő rögzítéséért
(kódolás) is személyesen felel.
További forrás: www.gyogyinfok.hu

I./8.3. E-learning-teszt
1
Költségrobbanás okai az egészségügyben
Technikai fejlődés
Elöregedés
Betegek száma nő
Krónikus betegségek száma nő
Infláció
2. HBCS alapú finanszírozás jellemzői
Magyarországon így zajlik a fekvőbeteg ellátás finanszírozása
Betegek elutasítása a cél
Az ellátás minőségét mindenképpen javítja
Teljesítményarányos finanszírozási technikának tekinthető
Leginkább az ápolási napok számának arányában történik a finanszírozás

I./9. Minőségirányítás

Cél

A fejezet célja, hogy megindokolja, miért szükséges a minőségirányítási szemlélet és
módszerek meghonosítása a modern orvosi gyakorlatban. A fejezet célja, hogy
megismertesse a tanulóval az alapvető minőségbiztosítási módszereket, különös tekintettel a
betegbiztonság és a környezeti (dolgozói) biztonság szempontjaira.

Kompetencia

A fejezet elsajátításával a tanuló megismeri a minőségirányítás szemléletmódját valamint a
minőségbiztosítás ezen belül különösen a betegbiztonság és környezeti biztonság alapvető
szempontjait és módjait.

Bevezetés

Az utóbbi évtizedekben olyan rendszerszintű változások történtek szerte a világban, melyek
alapvető változtatásokat kényszerítenek ki az egészségügyi ellátás struktúrájában és
működésében. Az iparilag fejlett országokban a csökkenő születésszám és a növekvő
átlagéletkor miatt felgyorsult a társadalmak elöregedése. A betegségek incidenciájának és
prevalenciájának alapvető változásai következtében a fertőző betegség szerepét egyre inkább
átveszik a krónikus nem fertőző betegségek (nb. metabolikus szindróma). Az élettartam és
életmódváltozás növeli a krónikus egészségkárosodással tartósan élők arányát, mely előtérbe
helyezi az életminőséget. Az egészségügyi technológiák rohamos fejlődésével egyre
fontosabbá válik a technikailag lehetséges és gazdaságilag megengedhető eljárások
konfliktusa; az átalakuló beteg-orvos kapcsolatban a személyhez kapcsolódó bizalom
gyengül, helyét szervezeti és eljárási garanciák veszik át. Mindezek miatt szükséges a
modern egészségügyi ellátó rendszerek alkalmazkodó képességének fenntartása, melyhez a
minőségirányítás módszerei megfelelő alapot biztosítanak.
A minőségirányítás részei: a stratégiát meghatározó minőségtervezés, az alkalmazkodást
elősegítő minőségfejlesztés és az ellátás minőségbiztosítása, mely a napi tevékenységek
minőségellenőrzésére, a hibás folyamatok helyesbítésére valamint a lehetséges hibák
megelőzésére terjed ki. A minőségirányítás módszere a gyakorlatban ciklusszerűen valósul
meg (PDCA), melynek főbb részei a tervezés (Plan), a végrehajtás (Do), az ellenőrzés
(Check) és a helyesbítés (Act). A ciklus következetes alkalmazásával az egészségügyi ellátás
hatékonysága jelentős mértékben növelhető, egyben intézményes garanciákat is képes
biztosítani a betegbiztonság és környezeti biztonság területén. A minőségirányítás alapelvei
az egészségügyi rendszerekre adaptálva: 1. betegközpontúság, 2. vezetés elkötelezettsége és
meghatározó szerepe, 3. munkatársak bevonása, 4. folyamatszemléletű megközelítés, 5.
rendszerszemlélet az irányításban, 6. folyamatos fejlesztés, 7. tényeken alapuló
döntéshozatal, 8. beszállítókkal való kölcsönösen előnyös kapcsolatok.
A WHO meghatározása szerint kiváló minőségű az egészségügyi ellátás, ha megfelel a
tudományos ismereteknek, figyelembe veszi a rendelkezésre álló erőforrásokat,
maximalizálja az eredményt és minimalizálja a kockázatot. Az egészségügyi ellátás a helyes
orvosi gyakorlaton (good medical practice - GMC) alapul, mely során az orvos a
rendelkezésre álló legjobb tudományos bizonyítékok gyűjtése és kritikus értékelése alapján
hoz döntéseket a gyógyító-megelőző tevékenységek gyakorlati alkalmazásáról, figyelembe
véve a beteg individuális helyzetét és preferenciáit, prioritásait, valamint a rendelkezésre
álló erőforrásokat.
A hatékony minőségirányítási szemlélet intézményi meghonosítása olyannyira fontos
feladat, hogy az Európai Unió Miniszteri Bizottsága ajánlást adott ki (R(97)17 sz.) a
tagállamok részére a minőségfejlesztési rendszerek kidolgozásáról és a megvalósításról az
egészségügyi ellátásban. Az ajánlás leszögezi, hogy a minőség az egészségügyi ellátás
lényegi és nélkülözhetetlen összetevője, és hogy a jó minőségű betegellátás minden
betegnek és közösségnek joga. Szükséges továbbá a minőségügyi rendszerek szigorú
értékelése, és a betegek befolyásolásának erősítése különös tekintettel a megfelelő

tájékoztatásra. Ennek megfelelően hazánk 1997. évi CLIV törvénye az egészségügyről
(Eütv.) elrendeli az egészségügyi szolgáltatók belső minőségügyi rendszerének kiépítését,
annak minőségbiztosított külső szakmai felügyeletét, valamint külső minőségügyi rendszer
(megfelelőség tanúsítás) kiépítését is.
Kulcsszavak: minőségirányítás, PDCA ciklus, betegközpontúság, vezetői elkötelezettség,
folyamat- és rendszerszemlélet, folyamatos fejlesztés, tényeken alapuló döntéshozatal,
költséghatékonyság
Tanulási időszükséglet: kb. 3 óra
I./9. Minőségirányítás
I./9.1.
Minőségbiztosítás és páciensbiztonság
I./9.2.
Környezeti biztonság (elektromos áram, gázok, stressz, etc.)
Tartalomjegyzék
I./9.3.
Folyamatos képzés a sürgősségi orvostanban, az anesztéziában és az
intenzív terápiában
I./9.4.
E-learning-teszt

I./9.1. Minőségbiztosítás és betegbiztonság

struktúra –
folyamat eredmény

A minőség fogalmát meghatározhatjuk az előírásnak vagy szabványnak való megfelelés,
rendeltetésre való alkalmasság és a vevői igények kielégítése szempontjából is. Shiba a
minőség négy szintjét különíti el, ahol az első szint a szabványnak való megfelelést, a
második szint a vevők ismert igényeinek kielégítését, a harmadik szint a megfelelő
költség/haszon viszonyt a negyedik szint pedig a felhasználók látens igényeinek való
megfelelést jelenti. Ahhoz, hogy az általános meghatározást az egészségügyre értelmezni
tudjuk, meg kell határoznunk, ki a vevő az egészségügyben. Az egészségügyi szolgáltatás
legfontosabb vevője maga a beteg. Vevőként lép fel azonban a finanszírozó is számos
esetben, sőt egészségügyi szolgáltatók egymás vevői is lehetnek (pl. diagnosztikai
szolgáltatás). Donabedian szerint a minőséget struktúra – folyamat – eredmény hármas
dimenziójában értelmezhetjük. (1. ábra)
A Donabedian-féle dimenziók lehetőséget biztosítanak a egészségügyi szolgáltatás
minőségének mérésére és kiértékelésésre is. A jó mérési technikák egyrészt a beteg
szempontjából fontos strukturális elemeket, folyamatokat és eredményeket értékelik,
másrészt pedig megváltoztathatók. A mérés standardok és indikátorok alkalmazásával
történik. A standardok előre megfogalmazott elvárások, leíró (szükséges feltételek,
kritériumok) vagy numerikus (szükséges események aránya) formában. A magyar
egészségügyi ellátásban a standardok jelentős része jogszabályban (pl. szakmai
minimumfeltételek) vagy szakmai szabályban (pl. szakmai irányelvek, protokollok)
rögzített, másokat az egészségügyi rendszerre kidolgozott szabványok tartalmaznak.
Hazánkban jelenleg ilyen szabvány az MSZ EN ISO 9001:2009 „Minőségirányítási
rendszerek. Követelmények” és az MSZ EN ISO 14001:2005 „Környezetközpontú
irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek” szabvány valamint a
Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok. Az indikátorok olyan mutatószámok, melyek
mérhetik közvetlenül az egészségi állapotot, életminőséget vagy vonatkozhatnak az
egészségügyi szolgáltatások minőségére (pl. elégedettség), és meghatározzák milyen
mértékben sikerült kielégíteni a megadott kritériumot. Az indikátorok a dimenzióknak
megfelelően lehetnek struktúra-, folyamat- vagy eredmény indikátorok. A jó indikátor
többek közt könnyen érthető, releváns eredményeket jelez, reprezentatív, jól mérhető
adatokból képezhető, általánosan alkalmazható és érzékeny a változásra.
Az egészségügyi szolgáltató működéséhez szükséges infrastruktúra: a tárgyi és személyi
feltételek meghatározása általában egyszerű, ezért mérésük leíró standardok segítségével
rendszerint könnyen megvalósítható. Az értékeléskor azonban a bevezetésben említett
gazdaságilag megengedhető és technikailag lehetséges feltételek összhangba hozása sokkal
nehezebb feladat. A folyamatok elemzése során külön kell választani az irányító- és

Standardok

Minőségügyi
audit

főfolyamatokat, és meg kell határozni a támogató folyamatokat is. Az eredmények mérése
közbülső- és végső eredményekre osztható. A közbülső eredmény olyan indikátor, ami
viszonylag könnyen mérhető, és kapcsolatban áll a végső eredménnyel. A klinikai
eredmények nem közvetlenül jelzik az egészségügyi ellátás minőségét, mert az egészségügyi
szolgáltató és a beteg jellemzői is módosíthatják azt. A módosító tényezők egyaránt
fakadhatnak a rendszer sajátosságaiból (pl. megfelelőség, hozzáférhetőség, esélyegyenlőség)
illetve a beteg sajátosságaiból (betegség, kor, compliance). Az eredmények klinikai
eredményekre (morbiditás, mortalitás, életminőség, QUALY) és elégedettségi eredményekre
bonthatók. Csak olyan elégedettségi vizsgálatot érdemes elvégezni, melynek visszacsatolása
is van a minőségügyi rendszerbe. Általánosságban elmondható, hogy a jó struktúra
valószínűleg növeli a jó folyamat valószínűségét, mely nagyobb eséllyel vezet megfelelő
eredményhez.
A rendszer, a folyamatok és az eredmény értékelése a minőségügyi audit során történik meg.
Az audit az ellátás minőségének rendszerezett, rendszeres és szisztematikus kritikai
elemzése, mely kiterjedhet a struktúrára, a folyamatra és az eredményre egyaránt. Célja az
egészségügyi ellátás minőségének javítása. A hatékony auditálás ciklusszerűen működik
(PDCA-kör), melyhez rendelkezni kell elfogadott és kitűzött standardokkal és
kritériumokkal. Az audit történhet a szervezet keretein belül (belső audit), érdekelt második
fél által (beszállítói audit) valamint független külső fél által (tanúsító- és felülvizsgálati
audit). Az audit során az auditor mintavételes eljárással auditbizonyítékokat keres, és állapít
meg bizonyos előre meghatározott auditkritérium teljesüléséről (megfelelőségéről). A
szabványtól való eltérés esetén nem-megfelelőséget jegyez fel, és intézkedik a hibás
folyamatok kijavítása érdekében. A folyamatok vizsgálatakor a helyesbítő- és megelőző
tevékenységek rendszerbe építésével válik ciklusszerűvé (PDCA) a rendszer
minőségbiztosítása.
A minőség mérésének különös formája a hatósági engedélyezési eljárás, ahol a hatóság
államigazgatási eljárás keretében a jogszabályi feltételek megléte esetén működési engedélyt
ad az egészségügyi szolgáltató részére bizonyos egészségügyi szolgáltatások elvégzéséhez.

Speciális forma a klinikai audit, melyet orvosok (orvosi audit) és más egészségügyi
dolgozók (pl. nővérek, fizikoterápiás asszisztensek, logopédusok) végeznek. Az
egészségügyi ellátás teljes spektrumát átfogva szisztematikus adatgyűjtést és kritikus
elemzést jelent az ellátás minőségére vonatkozóan. Kiterjed a diagnózis (a diagnosztikus
módszerek alkalmazása is), a klinikai döntések, a kezelés, az eszközrendszer felhasználás
valamint a beteg számára elért eredmények felülvizsgálatára és a konzekvenciák levonására.
Klinikai auditkör A klinikai auditkör lépéseit a 2. ábra szemlélteti.
Donabedian (1980) meghatározása szerint a minőségi az egészségügyi ellátás során az orvos
a betegek egészségének maximalizálására törekszik, miután mérlegelte a várható előnyöket
és kockázatokat, amelyek az egészségügyi ellátás során várhatóak. Az egészségügyi ellátás
minősége (good medical practice) gyakorlatban a bizonyítékokon alapuló orvoslás
(evidence based medicine, EBM) segítségével valósul meg. A tudományos bizonyítékokon
alapuló orvoslás olyan, a betegellátással kapcsolatos döntéshozatali rendszer, amely a
legmegfelelőbb információk racionális azonosításán, értékelésén és alkalmazásán keresztül
valósul meg. A döntésnél felhasznált adatok: diagnózisra, terápiára vonatkozó ismeretek,
korábbi betegekkel kapcsolatos tapasztalatok, jelenlegi beteg adatai, rendelkezésre álló
erőforrások ismerete, a beteg ismeretei és döntése. Az Evidence Based Medicine alapjelvei
(EBM) (Guyatt és munkatársai 1999):
Evidenciák

I. Egyik bizonyíték erősebb lehet a másiknál; a bizonyítékok között hierarchia áll fenn; a
legerősebb bizonyítékot kell használni;
II: Az evidencia önmagában sohasem elég, kombinálni kell a klinikai megítéléssel és az
aktuális beteg vizsgálati adataival. A bizonyítékok hierarchiáját azok tudományos bizonyító
ereje szabja meg:

A bizonyíték Meghatározás
szintje
A

Több randomizált, kontrollált vizsgálaton vagy tanulmányok metaanalízisén
alapul

B

egy randomizált, kontrollált vizsgálaton, vagy több nem randomizált
egybeeső konklúziójú tanulmányon alapul

C

Csak olyan szakmai konszenzus támasztja alá, amely szakértők
egybehangzó véleményén, esetbemutatásokon vagy kisebb vizsgálatok
eredményein alapul

D

elégtelen bizonyítékon alapuló megfigyelés, állítás

Különbséget kell tenni egy orvosi technológia hatásossága, eredményessége, és
hatékonysága között.
Hatásosság: ideális körülmények között egy meghatározott populáció egyedei
szempontjából egy adott orvosi technika valószínű hozama meghatározott orvosi probléma
tekintetében.
Eredményesség: szokásos körülmények között elért eredmény (elégedettség, szakmai,
társadalmi-gazdasági), befolyásolják: a diagnózis pontossága, alkalmazott technológia, az
egészségügyi szakemberek szakértelme, az orvosi utasítások követése a beteg részéről, a
társadalmi lefedettség.
Hatékonyság: az egészségügyi ellátás eredményét a felhasznált erőforrások, főleg a
felhasznált pénzügyi erőforrások arányában értékeli. A felhasznált erőforrások tekintetében
megkülönböztetünk technikai-, költség-, termelési- és allokációs hatékonyságot.
Az egészségügyi rendszerek hatékony működéséhez elengedhetetlen a minőségbiztosítási
módszerek alkalmazása. A mindennapi egészségügyi ellátás során a klinikai hatékonyság a
bizonyítékon alapuló egészségügyi gyakorlattal (evidence based practice) valósul meg ahol,
az egyéni tapasztalatokon kívül a rendelkezésre álló bizonyítékok közül a legmagasabb
szintűt kell figyelembe venni, a beteg preferenciáinak megfelelően.

Betegbiztonság

A betegbiztonság a betegeket érintő kockázatok és események meghatározása, analízise és
kezelése, valamint a betegellátás során kialakuló nem kívánt hatások elkerülését,
megelőzését vagy korrigálását célzó tevékenységek összessége annak érdekében, hogy az
ellátás biztonságosabb legyen, és csökkenjen az ellátottak károsodása (EüM szakmai
irányelve, 2003). A betegbiztonság javításához kidolgozott metodika alkalmazása
szemléletváltást kíván az egészségügy összes szereplőjétől, mely szerint meg kell ismerni az
emberi hiba okait, és tanácsos tanulni azokból. A betegek biztonságának növelése a rejtett
hibák felismerésén és kiküszöbölésén alapul. A hibák megelőzésére tett erőfeszítéseket
azonban nagyban korlátozza, ha csak az egyéni megítélésre koncentrálunk, sőt valójában
megújítja a hiba hátteréül szolgáló okokat. Nem kedvez a szolgáltatók hibákkal kapcsolatos
információnyújtási kedvének a büntetéssel fenyegető légkör sem. Legtöbbször
rendszerhibák vezetnek nemkívánatos eseményekhez, és nem az egyének alkalmatlansága
okozta azt. Fentiek szerint két párhuzamos stratégia játszhat szerepet a betegek
biztonságának fokozására: szervezett megközelítés a hibák kiküszöbölésére, és a nem
szándékos károkozáshoz vezető események jobb felderítése. Az egészségügyben alkalmazott
műhiba-rendszerben a károsult a szolgáltatóval (általában az orvos) áll szemben, és
bizonyítási kötelezettsége van, az orvos pedig ellenérdekelt a hibák beismerésében. A „no –
fault” alternatíva a peres eljárással szemben nem azon alapul, hogy az orvos tevékenysége
nem felelt meg a standard eljárásoknak. Studder vizsgálatai szerint a „no – fault” módszer
alkalmazásával az egészségkárosodásért kifizetett kompenzáció nem kerül többe, mint a

műhibaper rendszer költsége. A világon több helyen is működik „no – fault” rendszer: ÚjZélandon, Dániában, Svédországban, Finnországban. A svéd modell szerint maguk az
orvosok hívják fel a betegek figyelmét a hibára, és látják el őket a megfelelő igazolásokkal.
A kompenzáció kulcseleme az elkerülhetőség koncepciója.
A betegbiztonság szempontjai napjainkban intézményesen a minőségbiztosítás eszközeivel
valósíthatók meg, hiszen ez az a módszer, ahol a rendszer folyamatos vizsgálata
szisztematikusan valósul meg. Az eltéréseket (nem-megfelelőségeket) rendszer- és folyamat
szintjén értékeli, egyben figyelemmel van nem csak a bekövetkezett, hanem a lehetséges
hibákra is (megelőző intézkedés). Mindezen módszerek azonban önmagukban nem
elégségesek hazai felmérések tanulsága szerint (Bognár, LAM, 2010). Millar és munkatársai
kutatásaik alapján meghatározták azokat az indikátorokat, melyek lefedik a leggyakrabban
végzett egészségügyi ellátásból következő és legtöbb problémát okozó nemkívánatos
eseményeket. Az indikátorok egyben megfeleltek azoknak az általános elveknek is,
melyeket fent tárgyaltunk, így az indikátorok bizonyítottan érzékenyek voltak az
intézkedések hatásainak lemérésében.
Vizsgált terület
Kórházi fertőzések katéterrel összefüggő
véráramfertőzés
Intraoperatív és
posztoperatív
komplikációk

Indikátor

posztoperatív tüdőembólia (PE) vagy mélyvénás trombózis (DVT)

posztoperatív szepszis
véletlen szúrás vagy szakítás

Betegbiztonsági
indikátorok
Őrszemesemény
(sentinel event)

beavatkozás során bent hagyott idegen test

Szülészet

szülészeti trauma eszköz nélküli hüvelyi szülésnél
szülészeti trauma eszközzel
történő hüvelyi szülésnél

Gődény S (szerk): A klinikai hatékonyság fejlesztése az egészségügyben. Pro Die.
2007.
2. Studder D.M., Brennan T.A. No-Fault Compensation for Medical Injuries. JAMA,
2001-286: 217-222.
3. Bognár Á: A betegbiztonság, a legújabb trend az egészségügyi ellátás minőségének
javításában. LAM 2010; 20(11):786–788.
4. Millar J, Mattke S, and the Members of the OECD Patient Safety Panel. Selecting
indicators for patient safety at the Health Systems Level in OECD Countries 2004.
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I./9.1. Minőségbiztosítás és betegbiztonság
Cél

Kompetencia

struktúra –
folyamat eredmény

Standardok

A fejezet célja, hogy megismertesse a tanulóval az alapvető minőségbiztosítási módszereket,
különös tekintettel a betegbiztonság és a környezeti (dolgozói) biztonság szempontjaira.
A fejezet elsajátításával a tanuló megismeri a minőségbiztosítás ezen belül különösen a
betegbiztonság és környezeti biztonság alapvető szempontjait és módjait.
A minőség fogalmát meghatározhatjuk az előírásnak vagy szabványnak való megfelelés,
rendeltetésre való alkalmasság és a vevői igények kielégítése szempontjából is. Shiba a
minőség négy szintjét különíti el, ahol az első szint a szabványnak való megfelelést, a
második szint a vevők ismert igényeinek kielégítését, a harmadik szint a megfelelő
költség/haszon viszonyt a negyedik szint pedig a felhasználók látens igényeinek való
megfelelést jelenti. Ahhoz, hogy az általános meghatározást az egészségügyre értelmezni
tudjuk, meg kell határoznunk, ki a vevő az egészségügyben. Az egészségügyi szolgáltatás
legfontosabb vevője maga a beteg. Vevőként lép fel azonban a finanszírozó is számos
esetben, sőt egészségügyi szolgáltatók egymás vevői is lehetnek (pl. diagnosztikai
szolgáltatás). Donabedian szerint a minőséget struktúra – folyamat – eredmény hármas
dimenziójában értelmezhetjük. (1. ábra)
A Donabedian-féle dimenziók lehetőséget biztosítanak a egészségügyi szolgáltatás
minőségének mérésére és kiértékelésésre is. A jó mérési technikák egyrészt a beteg
szempontjából fontos strukturális elemeket, folyamatokat és eredményeket értékelik, másrészt
pedig megváltoztathatók. A mérés standardok és indikátorok alkalmazásával történik. A
standardok előre megfogalmazott elvárások leíró (szükséges feltételek, kritériumok) vagy
numerikus (szükséges események aránya) formában. A magyar egészségügyi ellátásban a
standardok jelentős része jogszabályban (pl. szakmai minimumfeltételek) vagy szakmai
szabályban (pl. szakmai irányelvek, protokollok) rözített, másokat az egészségügyi rendszerre
kidolgozott szabványok tartalmaznak. Hazánkban jelenleg ilyen szabvány az MSZ EN ISO
9001:2009 „Minőségirányítási rendszerek. Követelmények” és az MSZ EN ISO 14001:2005
„Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek”
szabvány valamint a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok. Az indikátorok olyan
mutatószámok, melyek mérhetik közvetlenül az egészségi állapotot, életminőséget vagy
vonatkozhatnak az egészségügyi szolgáltatások minőségére (pl. elégedettség), és
meghatározzák milyen mértékben sikerült kielégíteni a megadott kritériumot. Az indikátorok
a dimenzióknak megfelelően lehetnek struktúra-, folyamat- vagy eredmény indikátorok. A jó
indikátor többek közt könnyen érthető, releváns eredményeket jelez, reprezentatív, jól
mérhető adatokból képezhető, általánosan alkalmazható és érzékeny a változásra.
Az egészségügyi szolgáltató működéséhez szükséges infrastruktúra: a tárgyi és személyi
feltételek meghatározása általában egyszerű, ezért mérésük leíró standardok segítségével
rendszerint könnyen megvalósítható. Az értékeléskor azonban a bevezetésben említett
gazdaságilag megengedhető és technikailag lehetséges feltételek összhangba hozása sokkal
nehezebb feladat. A folyamatok elemzése során külön kell választani az irányító- és
főfolyamatokat, és meg kell határozni a támogató folyamatokat is. Az eredmények mérése
közbülső- és végső eredményekre osztható. A közbülső eredmény olyan indikátor, ami
viszonylag könnyen mérhető, és kapcsolatban áll a végső eredménnyel. A klinikai
eredmények nem közvetlenül jelzik az egészségügyi ellátás minőségét, mert az egészségügyi
szolgáltató és a beteg jellemzői is módosíthatják azt. A módosító tényezők egyaránt
fakadhatnak a rendszer sajátosságaiból (pl. megfelelőség, hozzáférhetőség, esélyegyenlőség)
illetve a beteg sajátosságiaból (betegség, kor, compliance). Az eredmények klinikai
eredményekre (morbiditás, mortalitás, életminőség, QUALY) és elégedettségi eredményekre
bonthatók. Csak olyan elégedettségi vizsgálatot érdemes elvégezni, melynek visszacsatolása
is van a minőségügyi rendszerbe. Általánosságban elmondható, hogy a jó struktúra

valószínűleg növeli a jó folyamat valószínűségét, mely nagyobb eséllyel vezet megfelelő
eredményhez.

Minőségügyi
audit

A rendszer, a folyamatok és az eredmény értékelése a minőségügyi audit során történik meg.
Az audit az ellátás minőségének rendszerezett, rendszeres és szisztematikus kritikai elemzése,
mely kiterjedhet a struktúrára, a folyamatra és az eredményre egyaránt. Célja az egészségügyi
ellátás minőségének javítása. A hatékony auditálás ciklusszerűen működik (PDCA-kör),
melyhez rendelkezni kell elfogadott és kitűzött standardokkal és kritériumokkal. Az audit
történhet a szervezet keretein belül (belső audit), érdekelt második fél által (beszállítói audit)
valamint független külső fél által (tanúsító- és felülvizsgálati audit). Az audit során az auditor
mintavételes eljárással auditbizonyítékokat keres, és állapít meg bizonyos előre meghatározott
auditkritérium teljesüléséről (megfelelőségéről). A szabványtól való eltérés esetén nemmegfelelőséget jegyez fel, és intézkedik a hibás folyamatok kijavítása érdekében. A
folyamatok vizsgálatakor a helyesbítő- és megelőző tevékenységek rendszerbe építésével
válik ciklus-szerűvé (PDCA) a rendszer minőségbiztosítása.
A minőség mérésének különös formája a hatósági engedélyezési eljárás, ahol a hatóság
államigazgatási eljárás keretében a jogszabályi feltételek megléte esetén működési engedélyt
ad az egészségügyi szolgáltató részére bizonyos egészségügyi szolgáltatások elvégzéséhez.
Speciális forma a klinikai audit, melyet orvosok (orvosi audit) és más egészségügyi dolgozók
(pl. nővérek, fizikoterápiás asszisztensek, logopédusok) végeznek. Az egészségügyi ellátás
teljes spektrumát átfogva szisztematikus adatgyűjtést és kritikus elemzést jelent az ellátás
minőségére vonatkozóan. Kiterjed a diagnózis (a diagnosztikus módszerek alkalmazása is), a
klinikai döntések, a kezelés, az eszközrendszer felhasználás valamint a beteg számára elért
eredmények felülvizsgálatára és a konzekvenciák levonására. A klinikai auditkör lépéseit a 2.
ábra szemlélteti.

Klinikai
auditkör

Donabedian (1980) meghatározása szerint a minőségi az egészségügyi ellátás során az orvos a
betegek egészségének maximalizálására törekszik, miután mérlegelte a várható előnyöket és
kockázatokat, amelyek az egészségügyi ellátás során várhatóak. Az egészségügyi ellátás
minősége (good medical practice) gyakorlatban a bizonyítékokon alapuló orvoslás (evidece
based medicine, EBM) segítségével valósul meg. A tudományos bizonyítékokon alapuló
orvoslás olyan, a betegellátással kapcsolatos döntéshozatali rendszer, amely a legmegfelelőbb
információk racionális azonosításán, értékelésén és alkalmazásán keresztül valósul meg. A
döntésnél felhasznált adatok: diagnózisra, terápiára vonatkozó ismeretek, korábbi betegekkel
kapcsolatos tapasztalatok, jelenlegi beteg adatai, rendelkezésre álló erőforrások ismerete, a
beteg ismeretei és döntése. Az Evidence Based Medicine alapjelvei (EBM) (Guyatt és mtsai,
1999):
I. Egyik bizonyíték erősebb lehet a másiknál; a bizonyítékok között hierarchia áll fenn; a
legerősebb bizonyítékot kell használni;
II: Az evidencia önmagában sohasem elég, kombinálni kell a klinikai megítéléssel és az
aktuális beteg vizsgálati adataival. A bizonyítékok hierarchiáját azok tudományos bizonyító
ereje szabja meg:
A bizonyíték Meghatározás
szintje

Evidenciák

A

Több randomizált, kontrollált vizsgálaton vagy tanulmányok metaanalízisén
alapul

B

egy randomizált, kontrollált vizsgálaton, vagy több nem randomizált
egybeeső konklúziójú tanulmányon alapul

C

Csak olyan szakmai konszenzus támasztja alá, amely szakértők egybehangzó
véleményén, esetbemutatásokon vagy kisebb vizsgálatok eredményein alapul

D

elégtelen bizonyítékon alapuló megfigyelés, állítás

Különbséget kell tenni egy orvosi technológia hatásossága, eredményessége, és hatékonysága
között.
Hatásosság: ideális körülmények között egy meghatározott populáció egyedei szempontjából
egy adott orvosi technika valószínű hozama meghatározott orvosi probléma tekintetében.
Eredményesség: szokásos körülmények között elért eredmény (elégedettség, szakmai,
társadalmi-gazdasági), befolyásolják: a diagnózis pontossága, alkalmazott technológia, az
egészségügyi szakemberek szakértelme, az orvosi utasítások követése a beteg részéről, a
társadalmi lefedettség.
Hatékonyság: az egészségügyi ellátás eredményét a felhasznált erőforrások, főleg a
felhasznált pénzügyi erőforrások arányában értékeli. A felhasznált erőforrások tekintetében
megkülönböztetünk technikai-, költség-, termelési- és allokációs hatékonyságot.
Az egészségügyi rendszerek hatékony működéséhez elengedhetetlen a minőségbiztosítási
módszerek alkalmazása. A mindennapi egészségügyi ellátás során a klinikai hatékonyság a
bizonyítékon alapuló egészségügyi gyakorlattal (evidence based practice) valósul meg, ahol
az egyéni tapasztalatokon kívül a rendelkezésre álló bizonyítékok közül a legmagasabb
szintűt kell figyelembe venni, a beteg preferenciáinak megfelelően.
A betegbiztonság a betegeket érintő kockázatok és események meghatározása, analízise és
kezelése, valamint a betegellátás során kialakuló nem kívánt hatások elkerülését, megelőzését
vagy korrigálását célzó tevékenységek összessége annak érdekében, hogy az ellátás
biztonságosabb legyen, és csökkenjen az ellátottak károsodása (EüM szakmai irányelve,
2003). A betegbiztonság javításához kidolgozott metodika alkalmazása szemléletváltást kíván
az egészségügy összes szereplőjétől, mely szerint meg kell ismerni az emberi hiba okait, és
tanácsos tanulni azokból. A betegek biztonságának növelése a rejtett hibák felismerésén és
kiküszöbölésén alapul. A hibák megelőzésére tett erőfeszítéseket azonban nagyban
korlátozza, ha csak az egyéni megítélésre koncentrálunk, sőt valójában megújítja a hiba
hátteréül szolgáló okokat. Nem kedvez a szolgáltatók hibákkal kapcsolatos
információnyújtási kedvének a büntetéssel fenyegető légkör sem. Legtöbbször rendszerhibák
vezetnek nemkívánatos eseményekhez, és nem az egyének alkalmatlansága okozta azt.
Fentiek szerint két párhuzamos stratégia játszhat szerepet a betegek biztonságának
fokozására: szervezett megközelítés a hibák kiküszöbölésére, és a nem szándékos
károkozáshoz vezető események jobb felderítése. Az egészségügyben alkalmazott műhibarendszerben a károsult a szolgáltatóval (általában az orvos) áll szemben, és bizonyítási
kötelezettsége van, az orvos pedig ellenérdekelt a hibák beismerésében. A „no – fault”
alternatíva a peres eljárással szemben nem azon alapul, hogy az orvos tevékenysége nem
Betegbiztonság felelt meg a standard eljárásoknak. Studder vizsgálatai szerint a „no – fault” módszer
alkalmazásával az egészségkárosodásért kifizetett kompenzáció nem kerül többe, mint a
műhibaper rendszer költsége. A világon több helyen is működik „no – fault” rendszer: Új
Zélandon, Dániában, Svédországban, Finnországban. A svéd modell szerint maguk az
orvosok hívják fel a betegek figyelmét a hibára, és látják el őket a megfelelő igazolásokkal. A
kompenzáció kulcseleme az elkerülhetőség koncepciója.
A betegbiztonság szempontjai napjainkban intézményesen a minőségbiztosítás eszközeivel
valósíthatók meg, hiszen ez az a módszer, ahol a rendszer folyamatos vizsgálata
szisztematikusan valósul meg. Az eltéréseket (nem-megfelelőségeket) rendszer- és folyamat
szintjén értékeli, egyben figyelemmel van nem csak a bekövetkezett, hanem a lehetséges
hibákra is (megelőző intézkedés). Mindezen módszerek azonban önmagukban nem
elégségesek hazai felmérések tanulsága szerint (Bognár, LAM, 2010). Millar és munkatársai
kutatásaik alapján meghatározták azokat az indikátorokat, melyek lefedik a leggyakrabban
végzett egészségügyi ellátásból következő és legtöbb problémát okozó nemkívánatos
eseményeket. Az indikátorok egyben megfeleltek azoknak az általános elveknek is, melyeket

hatásainak lemérésében.
Vizsgált terület
Kórházi fertőzések katéterrel összefüggő
véráramfertőzés
Intraoperatív és
posztoperatív
komplikációk

Indikátor

posztoperatív tüdőembólia (PE) vagy mélyvénás trombózis (DVT)

posztoperatív szepszis
véletlen szúrás vagy szakítás
Őrszemesemény
(sentinel event)

beavatkozás során bent hagyott idegen test

Szülészet

szülészeti trauma eszköz nélküli hüvelyi szülésnél
szülészeti trauma eszközzel
történő hüvelyi szülésnél

Betegbiztonsági
indikátorok
Gődény S (szerk): A klinikai hatékonyság fejlesztése az egészségügyben. Pro Die.
2007.
2. Studder D.M., Brennan T.A. No-Fault Compensation for Medical Injuries. JAMA,
2001-286: 217-222.
3. Bognár Á: A betegbiztonság, a legújabb trend az egészségügyi ellátás minőségének
javításában. LAM 2010; 20(11):786–788.
4. Millar J, Mattke S, and the Members of the OECD Patient Safety Panel. Selecting
indicators for patient safety at the Health Systems Level in OECD Countries 2004.
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I./9.2. Környezeti biztonság, (elektromos áram, gázok, stressz, stb.)
Cél

A fejezet célja, hogy megindokolja, miért szükséges a kedvező munkakörülmények
megteremtése, a munkavédelem kiemelt kezelése, ide értve a környezeti biztonság összetevőit és
a szervezeti kockázatértékelés jelentőségét is. A fejezet célja, hogy megismertesse a hallgatóval
a munkavédelmi követelményeket, amelyeket az elméleti oktatások, a gyakorlatok idején, illetve
a munkaviszony megkezdésekor a munkavédelmi előírások alapján be kell tartaniuk. Az
előírások a dolgozók és a munkakörnyezetük biztonságát szolgálják, amelyek közvetlenül a
betegek biztonságára is kihatnak.

A fejezet elsajátításával a hallgató megismeri a környezeti biztonság jelentőségét az intenzív és
aneszteziológiai (járó- és fekvőbeteg) betegellátás során. Az egészségügyben előforduló
Kompetencia
egészségkárosító kockázatok, és az ellenük való védekezés módját, a megelőzésre irányuló
intézkedéseket.

Történet

Már Szent István korában fellelhető Magyarországon a foglalkozás-egészségügy fogalma, a „Jus
regale” (1030) foglalkozik a bányászok munkavégzés alatti biztonságával. Az iparegészségügy
Magyarországon a XIX. században már foglalkozott az egyes iparágak, illetve azok
részterületeinek orvos-egészségügyi elemzésével. Kiemelkedő jelentőségű az 1876. évi XIV.
törvény, amely előírta a tisztiorvosok iparfelügyeleti tevékenységeit. A XX. században
dolgozták ki az eltérő jellemzők elemzésén alapuló eljárást, melynek célja az volt, hogy
megbízható alapot szolgáltasson a munkára való alkalmasság helyes (kritériumok általi)
elbírálásához. A fizikai, a vegyi és a biológiai tényezők szintjéről rendszerezték mindazokat a
munkaélettani és munkahigiénés tényezőket, amelyek a foglalkozásra jellemzőek. Korunkban a
munkavédelemre vonatkozó jogszabályok betartása és betartatása a munkáltatókra és a
munkavállalókra egyaránt kötelező.
Tanulási időszükséglet: kb. 1 óra
Kulcsszavak: munkakörülmények, munkavédelem, biztonság, szabályzatok, kockázat,
kockázatértékelés, a szakellátás tevékenységi körei, munkahelyi hatások, egészségkárosító
kockázat
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Bevezetés

I./9.2.1. Bevezetés
A Munkavédelmi törvény módosításával hazánk igazodott az európai szabályozási
rendszerekhez a munkavédelmi jogalkotás területén. A munkáltatóknak szervezeti
szabályzatokat kell készíteniük (pl.: munkavédelmi szabályzat, környezetvédelmi szabályzat,
tűzvédelmi szabályzat, sugárvédelmi szabályzat), melyeknek összhangban kell lenniük a
jogszabályokkal és egymással is. Ezek biztosítják a jogszabályi előírások és az általános
követelmények végrehajtását, valamint meghatározzák a személyi hatásköröket és a
feladatköröket. A szervezetbe való belépéskor – munkavállalók, hallgatók, egyéb képzésben
részt vevők - számára kötelező oktatásokat, továbbá szintén kötelező időszakos képzést kell
biztosítani. A szabályzatoknak minden munkatárs számára elérhetőnek kell lenniük. A
munkahelyi vezetők feladata az erről való tájékoztatás.

I./9.2.2. Környezeti biztonság
A környezeti biztonság, az egészséges és biztonságos munkafeltételek megteremtése a
munkáltató érdeke és feladata az intenzív és aneszteziológiai betegellátás során. A szakellátás
tevékenységi köreiből adódó, a munkavállaló szervezetét érintő munkahelyi hatás
egészségkárosító lehet (pl. elektromosság, műtői gázok, mérgező anyagok, betegmozgatás,
röntgensugár, stressz).
Kockázat: Egy káros hatás vagy esemény valószínűsége és súlyossága, amely az embert, vagy a
környezetet érinti a kockázati forrás okozta expozíciót követően, meghatározott feltételek
mellett.
Fontos

Az intenzív és az aneszteziológiai betegellátással összefüggésben a munkavállalók szervezetét
érintő munkahelyi hatások lehetnek:
● nem túl jelentős
● elfogadható, eltűrhető
● nem elfogadható, nem eltűrhető
A károsító hatások külön-külön és együttesen is egészségkárosító kockázattá válhatnak, amelyek
az intenzív és az aneszteziológiai betegellátás kapcsán foglalkozási megbetegedés kialakulásával
járhatnak.
Az egészségügyi ágazat jellemzői
Az egészségügyi ágazat az EU-OSHA, de az ILO és a WHO szerint a „magas kockázatú”
gazdasági ágazatok körébe tartozik. Magyarországon kb. 210 ezer főt alkalmaz. Ebben az
ágazatban a szakellátásokat figyelembe véve, az itt előforduló munkabalesetek aránya 34 % -kal
magasabb, mint az Európai Uniós átlag.
Az egészségügyi szektorban előforduló kockázatok igen sokrétűek (betegkapcsolatok, veszélyes
hulladék, fertőzések, műszerek okozta sérülések, mérgezés stb.), különösen az intenzív és
aneszteziológiai betegellátás területén.
Az egészségügyi ágazat egészségkárosító kockázatai:
Fizikai tényezők:
● személyek, vagy tárgyak esése, elesés, csúszás, botlásveszély
● éles, szúró-vágó eszközök
● mozgás-szervrendszer terhelése (kézi anyamozgatás, betegek mozgatása, megerőltető
testtartás, állás)
● szűk munkahely, rendezetlen, elhanyagolt munkakörnyezet
● elektromos zárlat, elektromosság okozta tűz-, vagy robbanásveszély
● elektrosztatikus feltöltődés
● sugárzás (ionizáló és nem ionizáló)
● lézer, infra-, és ultrahang használata
● forró, és/vagy hideg anyagok
● nem megfelelő munkahelyi klíma, szennyezett levegő (műtői gázok)

Fontos

Fontos

Kémiai tényezők:
● oxidáló anyagok és készítmények
● tűzveszélyes anyagok és készítmények
● mérgező anyagok
● maró (korrozív) anyagok és készítmények
● túlérzékenységet okozó (allergizáló, szenzibilizáló) anyagok
● karcinogén anyagok és készítmények
● mutagén anyagok és készítmények
● reprodukciót és az utódok fejlődését károsító anyagok és készítmények
● környezetre veszélyes anyagok és készítmények
Biológiai tényezők:
Expozíciós „forrás” a fertőző betegek részéről, biológiai anyagokkal, fertőző hulladékkal való

közvetlen kontaktus miatt. A biológiai tényezőket a fertőzés kockázatának szintjétől függően
lehet csoportosítani:

Fontos

1. csoport:

az a biológiai tényező, mely nem képes emberi megbetegedést okozni

2. csoport:

az a biológiai tényező, amely képes emberi megbetegedést okozni,
ezért veszélyt jelenthet. Elterjedése az emberi közösségben nem
valószínű, megelőzhető vagy kezelése hatásos (pl.: Haemophilus
influenzae, Helicobacter pylori).

3. csoport:

az a biológiai tényező, amely súlyos emberi megbetegedést képes
okozni komoly veszélyt jelenthet, széterjedésének veszélye
fennáll, de általában megelőzhető vagy kezelése hatásos (Tbc,
Hepatis B,C vírus, paraziták).

4. csoport:

az a biológiai tényező, amely súlyos emberi megbetegedést okoz
komoly veszélyt jelent, emberi közösségben szétterjedésének
kockázata nagy, általában nem megelőzhető, vagy nem kezelhető
hatásosan (pl. Ebola).

I./9.2.3. Stressz
Az intenzív osztályokon és az aneszteziológiai betegellátás kapcsán a környezeti biztonság
kiemelt kockázata a stressz. Ezért részletesebb ismertetése célszerű.
Karasek elmélete szerint a munkahelyi stressz abból ered, hogy a dolgozóval szemben
támasztott igények meghaladják az egyénre ráruházott kontrollt. A munkahelyi feszültség
ártalmas mind az egyén mind a munkáltató szintjén. A stressz okozta panaszok gyakoriak a
betegállományba vételnél, ezek gazdasági hatásait nehéz megbecsülni. Hazánkban minden
ötödik felnőtt lakos az idült stressz állapotában van. Különösen veszélyeztetettek az orvosi
hivatást gyakorlók: a középkorú orvosok morbiditása és mortalitása felülmúlja más értelmiségi
foglalkozásokét, külön kiemelve az orvosnők magas és rendkívül korai morbiditását és
mortalitását.
Tartós stressz okai:
● munkahelyi bizonytalanság, homályos szabályok
● gyenge kommunikáció
● irányítás, képzés hiánya
● monoton, túl sok, vagy túl kevés munka
● durvaság, erőszakosság, zaklatás
● értékvesztés (dicséret, jutalmazás, előreléptetési lehetőségek hiánya)
● képességgel arányban nem álló munkahelyi, társadalmi, családi elvárások
● konfliktusos interperszonális kapcsolatok munkatársakkal, főnökkel,
magánéletben

vagy

a

A hosszú távú stressz egyéni hatásai:
● magatartási
zavar: ingerlékenység, dohányzás, alkoholfogyasztás, alacsony
munkateljesítmény
● pszichológiai hatás: depresszió, agresszió, zavartság, figyelmetlenség, kiégés („burn
out”)
● fizikai panasz: fejfájás, alvászavar, nyak- és vállfájás
● pszichoszomatikus megbetegedések: szív-érrendszeri megbetegedések, hipertónia,
cukorbetegség, emésztőrendszeri megbetegedések
A hosszú távú stressz hatásai az egészségügyi ellátó szervezetre:
● betegek elégedetlenebbek
● dolgozók kevésbé lesznek elkötelezettek, nő a munkaerő kicserélődése
● balesetek történhetnek
● a hiányzás növekszik, a késés gyakorivá válik
● a munkaerő teljesítménye csökken
● a stressz betegségek miatt kompenzációs igények léphetnek fel

●
●
●

a szabályokat megszegik, kijátszák
munkatársak megtévesztik, vagy aláássák egymást
információt tartanak vissza, semmisítenek meg, értelmeznek félre, vagy rossz helyre
kerül az információ
A munkahelyi stressz a fentiek különböző kombinációjában fejti ki hatását. Minél többféle
módon és minél gyakrabban mutatkoznak ezek a jelek, annál erősebbnek tekinthető a
munkahelyi stressz jelenléte.

I./9.2.4. Összefoglalás
Összegzés

Ajánlott
irodalom

Napjainkban jelentős változások érintik a munkaerőpiacot. A verseny nemcsak a munkavállalók
között folyik, hanem a szervezetek is versengenek a potenciális munkavállalókért, mely
összefüggésbe hozható a környezeti biztonsággal is. A munkahelyi környezet a dolgozók
számára több nagyságrenddel (10-1000x) veszélyesebb, mint bármely egyéb környezet. A
szerteágazó tevékenységek és kapcsolatok miatt különösen fontos a munkabiztonság és
munkaegészségügy kérdése az egészségügyi szolgáltatók körében. A minőségorientált
szolgáltatók a vonatkozó törvényi, szervezeti és a minőségirányítási szabályozók előírásait
prioritásként kezelik. A jól működő szervezet és a sikeres vezetés pedig folyamatosan
figyelemmel kíséri dolgozói mentális állapotát, hogy még idejében előzhesse meg a munkahelyi
stressz dolgozó és szervezet számára egyaránt kedvezőtlen hatását.
Ajánlott irodalom
1. Ungváry György- Morvai Veronika: Munkaegészségtan. Medicina. 2010
2. Dr. Jurányi Róbertné-Gubicza Sándorné: Munka- és tűzvédelem Virtuóz Nyomda, 2006.
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200003.SCM
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I./03.09 Folyamatos képzés a sürgősségi orvostanban, az anesztéziában és az intenzív
terápiában
Problémafelvetés

„A jó pap holtig tanul.” – tartja a mondás. Az orvosok folyamatos szakmai továbbképzési
rendszere (CME, continuous medical education) szintén az élethosszig, legalábbis az
életpálya hosszán át tartó folyamatos szakmai fejlődés számára teremt lehetőséget, illetve
őrködik a kötelező elemek teljesítésén.

Közös jellemzők

A sürgősségi orvostan, az intenzív terápia és az aneszteziológia ugyan három (szakvizsga
szerint kettő) külön szakterületnek számít, művelői közül jónéhányan rendelkeznek
mindkét szakvizsgával, ennél azonban gyakoribb, hogy az egyik szakvizsgával
rendelkező kolléga olyan munkakört tölt be, amelyet eredendően a másik szakterületre
szabtak.

Kihívások

A másik oldalról viszont megfigyelhető egy ezzel ellentétes értelmű folyamat is, amely a
szakmán belüli szubspecializálódást jelenti. Ez különösen az aneszteziológiában válik
plasztikussá, ahol embernek kell lenni a talpán annak, aki minden egyes aneszteziológiai
munkahelyen – figyelembe véve a páciens korát (a koraszülött kortól az aggastyánkorig)
és az aneszteziológiai technikák és módszerek igen széles repertoárját, teljesen
naprakészen helyt szeretne állni a mindennapi gyakorlatban.
A sürgősségi orvostant, az intenzív terápiát és az aneszteziológiát összeköti a közös
szemléletmód, a potencionálisan bármikor kialakuló magas időfaktorú kórképekhez való
viszonyulás, illetve az ilyen kórképek mögött jellemzően módosult tudatállapotban félve
rejtőző vagy éppen hangosan és zavartan kiabáló páciens nyújtotta kihívás. Ehhez társul
még a bajtársakkal és munkatársakkal való kommunikációs feladat, nevezetesen a
szakmai irányelveket, a munkahelyi protokollokat az adott szituációkban csapatban kell
megoldani.

Gondolhatnánk, hogy csapatban dolgozni könnyebb, mint egyedül, hiszen megoszlik a
feladat, talán a felelősség is, de talán érdemes észrevennünk, hogy a jó csapatmunka, egy
A nemtechnikai
jól szervezett csapatban való dolgozás (legyen akár tímvezető az ember, vagy tímtag)
készségek fejlesztése tudatos készségfejlesztési folyamat eredménye. Sokan vannak, akik a pályájuk során átélt
megannyi tapasztalatból táplálkozva elmondhatják önmagukról, hogy összeszedték a
kellő rutint és bölcsességet amelyet a jó csapatmunka megkíván, és ez örvendetes.
Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a világ, amely bennünket körülvesz, a jog
eszközeivel egyre inkább érvényesíti érdekeit. Ebben az egyre kiélezettebb helyzetben
egyre nagyobb az esélye annak, hogy a páciens vagy hozzátartozója a vélt (megélt) vagy
valós sérelmek jogi útra való terelődésével ellehetetleníti a szakma amúgy lelkes és
lelkiismeretes művelőjét.
Vannak tehát a magas időfaktorú helyzetek, amelyek gyors szakmai döntéseket kívánnak;
van a módosult tudatállapotban lévő páciens, akinek speciális kommunikációs igényei
vannak; van a komplex helyzet, amelyet csapatban tudunk megoldani; és van az idő
nyomása, amely miatt jó lenne a lehető legrövidebb idő alatt megszerezni a megoldáshoz
szükséges komplex készségeket.

Megoldási
lehetőségek

A megoldás nem csupán a folyamatos orvosi képzésben és továbbképzésben rejlik,
hanem abban is, odafigyeljünk annak minőségére, valamint a minőségirányítás és a
munkakörnyezet visszajelzéseit mennyire sikerül észrevenni és beépíteni saját
fejlődésünkbe. Amennyiben elfogadjuk, hogy a legújabb szakmai protokollok
implementációja csapatban hatékonyabb, a nemtechnikai készségek fejlesztése mellett

csapatban is készüljünk az adotthoz hasonló szituáció komplex és hatékony megoldására.
Szerencsére már egyre inkább rendelkezésünkre állnak azon tanulási lehetőségek,
amelyek révén klinikai tapasztalatainkat elméleti és akár magashűségű szimulációsszituációs gyakorlatokkal tudjuk kiegészíteni, hatékonnyá és élvezetessé téve szakmai
fejlődésünket.

University of Aberdeen, ANTS System Handbook
(ANTS = Anaesthetists’ Non-Technical Skills)

I./9.4. Minőségirányítás e-learning teszt
A minőségirányítás alapelvei, kivéve
1.
2.
3.
4.

betegközpontúság
vezetés elkötelezettsége és meghatározó szerepe
a munkatársak közti kommunikáció
munkatársak bevonása

A minőségirányítás részei (több helyes válasz)
1.
2.
3.
4.

minőségbiztosítás
minőségtervezés- és fejlesztés
az orvos-beteg kapcsolat
kölcsönösen előnyös kapcsolatok a beszállítókkal

A PDCA ciklus részei (több helyes válasz)
1.
2.
3.
4.

folyamat (Process)
cselekvés (Do)
ellenőrzés (Check)
cél (Aim)

Kiváló minőségű az egészségügyi ellátás, ha (több helyes válasz)
1.
2.
3.
4.

megfelel a tudományos ismereteknek
olcsó
maximalizálja az eredményt
megszünteti a kockázatot

Hazánk 1997. évi CLIV törvénye az egészségügyről (Eütv.) elrendeli
1.
2.
3.
4.

tanúsított minőségügyi rendszer kiépítését minden egészségügyi szolgáltatónál
a szolgáltató minőségbiztosított külső szakmai felügyeletét
a belső minőségügyi rendszer külső tanúsítását
a rendszeres beszállítói auditot

A minőség négy szintje Shiba szerint (több helyes válasz)
1.
2.
3.
4.

szabványnak való megfelelés
vevők ismert igényének történő megfelelés
megfelelő kockázatkezelés
felhasználók igényeinek való megfelelés

A minőség mérésére és kiértékelésése során azok a jó mérési technikák, melyek
1.
2.
3.
4.

az orvos szempontjából fontos strukturális elemeket értékelik
állandóak
a beteg szempontjából kockázatos elemeket értékelik
megváltoztathatók

A standardok (több helyes válasz):

1.
2.
3.
4.

előre megfogalmazott elvárások leíró formában
előre megfogalmazott elvárások numerikus formában
mindig jogszabályok
minden egészségügyi szolgáltatóra kötelezők

Az indikátorok (több helyes válasz):
1.
2.
3.
4.

mutatószámok, melyek közvetlenül mérhetik az egészségi állapotot
vonatkozhatnak az egészségügyi szolgáltatások minőségére
jogszabályban megfogalmazott standardok
megmutatják, melyik kezelés javasolt

A jó indikátor (több helyes válasz):
1.
2.
3.
4.

nehezen mérhető adatokból képezhető
reprezentatív
érzéketlen a változásra
releváns eredményeket jelez

A minőségügyi audit
1.
2.
3.
4.

ellátás minőségének rendszerezett és rendszeres kritikai elemzése
kizárólag a folyamatokra tejed ki
mindig független külső tanúsító végzi
nem igényel standardokat

A minőségügyi audit során az auditor
1.
2.
3.
4.

mintavételes eljárással auditbizonyítékokat keres, és állapít meg
szabványtól való eltérés esetén kijavítja a hibás folyamatot
klinikai auditot végez
értékeli az indikátorokat

A klinikai auditkör lépései, kivéve
1.
2.
3.
4.

tervezés: feltételek biztosítása
a standardok megalkotása
a gyakorlat összevetése a standardokkal
költség/haszon elemzés

A bizonyítékokon alapuló orvoslás (EBM) alapelvei
1.
2.
3.
4.

minden bizonyíték azonos erejű
az evidencia önmagában is elegendő a helyes kezelés megválasztásához
a bizonyítékot kombinálni kell a klinikai megítéléssel
költséghatékonysági elemzést kell végezni

A mindennapi egészségügyi ellátás során a klinikai hatékonyság a bizonyítékon alapuló egészségügyi
gyakorlattal (evidence based practice) valósul meg, ahol
1.
2.
3.
4.

kizárólag egyéni tapasztalatokon nyugvó kezelést kell alkalmazni
a beteg preferenciái figyelmen kívül maradnak
a rendelkezésre álló bizonyítékok közül a legmagasabb szintűt kell figyelembe venni
költséghatékony ellátást kell nyújtani

A betegbiztonság javításához kidolgozott metodika alkalmazása szemléletváltást kíván, mert (több helyes
válasz)
1.
2.
3.
4.

a rejtett hibák felismerése, és kiküszöbölése nem lényeges
legtöbbször rendszerhibák vezetnek nemkívánatos eseményekhez
az orvos ellenérdekelt a hibák beismerésében
az egészségkárosodásért kifizetett kompenzáció meghaladja a műhibaperek költségeit

Betegbiztonsági indikátorok, kivéve
1.
2.
3.
4.

Kórházi fertőzések
Posztoperatív mélyvénás trombózis
Területen szerzett pneumóniák gyakorisága
Beavatkozás során bent hagyott idegentest

Az egészségügyi ágazat fizikai egészségkárosító kockázatai (több helyes válasz)
1.
2.
3.
4.

személyek, vagy tárgyak esése, elesés, csúszás, botlásveszély
sugárzás (ionizáló és nem ionizáló)
mutagén anyagok és készítmények
Hepatitis C vírus

Az egészségügyi ágazat kémiai egészségkárosító kockázatai (több helyes válasz)
1.
2.
3.
4.

lézer, infra-, és ultrahang használata
tűzveszélyes anyagok és készítmények
tuberkulózis
karcinogén anyagok és készítmények

A tartós munkahelyi stressz oka lehet (több helyes válasz)
1.
2.
3.
4.

munkahelyi bizonytalanság, homályos szabályok
képességgel arányban nem álló munkahelyi elvárások
magatartási zavar
hipertónia

A hosszú távú stressz egyéni hatásai
1.
2.
3.
4.

durvaság, erőszakosság, zaklatás
értékvesztés (dicséret, jutalmazás, előreléptetési lehetőségek hiánya)
depresszió
emésztőszervi megbetegedések

I./10. Szervezés
Vezetési és szervezési problémák évezredek óta léteznek. Az egyiptomiak több évtizedig, évszázadig tartó
építkezéseitől, az állami, az egyházi és a katonai élet minden területén jelentkeztek vezetési-szervezési
feladatok. A vállalatokkal kapcsolatos vezetési-szervezési kérdéseknek természetesen jóval később, döntően
az ipari forradalom után nőtt meg a jelentősége. Ez történelmileg elsősorban a textilipart, és a fegyvergyártást
érintette, ahol leginkább szükség volt a céltudatos vezetési-szervezési tevékenységre.
A modern európai társadalmak egyik újabb keletű gondja a népesség magas szintű egészségügyi ellátásának
biztosítása. Ebbe a több ok miatt (az időskorúak arányának növekedése, az új gyógyítási eljárások hatalmas
költségei, az aktív dolgozók csökkenése, stb.) bekövetkezett új helyzetben – amely Magyarországon is
kialakult – az egészségügyi ellátás megszervezése az életminőség meghatározó tényezője lett. Szervezőinek
komplex és új ismeretekre van szükségük ahhoz, hogy színvonalas és gazdaságos, társadalmilag is igazságos
rendszer alakuljon ki és működjön.

I./10.1. Munkafolyamatok szervezése
A munkafolyamat kifejezés lényegében a tevékenységek logikus szervezését és megfelelő támogatását
foglalja magába. Ez nem csak a profitorientált vállalatirányításban van jelen, hanem az egészségügyben is. A
munkamegosztás, a különböző feladatokra való specializálódás a manufaktúrák kora óta a szervezetekben
tudatosan jelen van. A polihisztorok kora rég lejárt, az egyes feladatok mára elérték azt a komplexitást, hogy
az egyes személyek jól meghatározott kompetenciaterületeken dolgoznak, és képességeiket ezen a területen
mélyíthetik el. A szervezetekben az egyes funkcionális területek különböző feladatokat látnak el, ugyanakkor
az egyes területek különböző munkáját össze kell hangolni annak érdekében, hogy a szervezet egésze jól
működhessen, és a feladatok illeszkedjenek egymáshoz.
A rossz munkaszervezés nem csak a munkavégzés hatékonyságát rontja, de ha kiváltképpen sok az
értelmetlen elfoglaltság, az lelki fáradással, kiégéssel járhat, amint azt egy 2009-ben végzett felmérés
igazolta (Archives of Internal Medicine). Az orvosi munka jellegzetesen olyan tevékenység, amelyben a
kiégettség, az eltompultság érzése gyakran megjelenik. Az orvosi pálya hivatás: a jó doktorok általában
perfekcionisták, a tökéletes teljesítményre törekszenek, de ennek elérése az egészségügyben szinte lehetetlen.
A kiégettség érzésének mértéke attól függ, hogy az orvosok által legfontosabbnak tartott tevékenységgel
mennyit foglalkozhattak munkaidejükben. Azok többsége érezte magát kiégettnek, akik a munkaidő 20
százalékánál kevesebbet tölthettek azzal, amit a legfontosabbnak véltek. Mivel a gyakorló orvosok számára a
betegellátás a leglényegesebb tevékenység, az adminisztratív munka pedig a legkevésbé fontos tennivaló, a
kutatók fölhívták a klinikai feladatok szervezőinek figyelmét: igyekezzenek úgy kidolgozni az egészségügyi
ellátás rendszerét, hogy az orvos a lehető legtöbb időt azzal tölthesse, amihez ért, és amit szívesen csinál.

I./10.1.1. Adatkezelés, adatforgalom, informatikai rendszer
Az emberiség története során szinte minden korban gyűjtöttek és tároltak különféle adatokat. A születéssel,
házassággal, halálozással összefüggő – az un. népmozgalmi – adatok nyilvántartása mind a mai napig
elengedhetetlen nemcsak az államhatalom, hanem az egyes ember szempontjából is. Ehhez már mindenki
hozzászokott. Más a helyzet azonban az olyan egyéb személyes adatokkal, amelyek valamely szempontból
különösen érzékenyen érinthetik az egyént. A számítástechnika rohamos és robbanásszerű fejlődésének
következtében hihetetlen mennyiségű információ tárolására vagyunk már képesek, hihetetlenül kis helyen. A
különféle nyilvántartásokban szereplő, akár fizikailag is más-más helyen található személyes adatok a
számítástechnika segítségével rendkívül könnyen és gyorsan összekapcsolhatók, és kellő védelem hiányában
olyan információk juthatnak ennek következtében illetéktelen kezekbe, amelyekre nem is gondolunk, még
akkor is, ha nem adtunk senkinek sem felhatalmazást arra, hogy ezeket az adatokat összegyűjtsék, vagy a
különböző adatbázisokat összekapcsolják.
Mi az egészségügyi adat? Milyen adatokat kell fokozott védelemben részesíteni?
Az Egészségügyi adatvédelmi törvény pontos, tételes felsorolást tartalmaz, amelynek értelmében három nagy
kör tartozik e fogalom alá:
Azok az információk, amelyek a beteg testi, értelmi, vagy lelkiállapotára vonatkoznak. Ide tartoznak
továbbá azok, amelyek valamilyen kóros szenvedélyre, illetőleg a megbetegedés vagy elhalálozás
körülményeire, valamint a halál okára vonatkozóan tartalmaznak információt. Ezek azok az adatok,
amelyeket vagy a beteg közöl az orvossal, az ápolóval, vagy ha erre már nem képes, vagy nincs erre
vonatkozó információja, akkor más személy közli ezeket az adatokat. E más személy lehet a beteg
hozzátartozója vagy vele valamilyen egyéb, pl. baráti kapcsolatban álló személy, de lehet a beteg
korábbi kezelőorvosa, vagy utcai baleset esetén egy szemtanú is.
2. Azok az információk, amelyeket a beteg gyógykezelése, ellátása során az orvos, az ápoló, a
laborasszisztens, stb., azaz az egészségügyi dolgozók valamelyike állapít meg vagy észlel a
vizsgálatok során, illetve tudomására jut az egyéb beavatkozások, vizsgálatok elvégzése alkalmával.
Így ide tartoznak pl. a labor- és különböző egyéb vizsgálatok eredményei (vérnyomás, vércukorszint
mértéke, EKG érték stb.), az orvos által felállított diagnózis. Ide sorolhatók továbbá a röntgen-felvétel
alapján tett megállapítások vagy az operáció végzése során az operáló orvos által észlelt kóros
elváltozások is. Lényegében tehát minden olyan adat, amely kifejezetten a vizsgálatok eredményeként
került megállapításra az egészségügyi dolgozók valamelyike által.
3. Azok az információk, amelyek az előző kettővel valamilyen formában kapcsolatba hozhatók. Számos
igen fontos információ sorolható ebbe a körbe. A környezeti hatások, amelyeknek ki vagyunk téve,
illetve a szűkebb lakókörnyezet sokszor alapvetően befolyásolja egészségünket, és sajnos nem egy
betegség kialakulásának forrását lehet a szennyezett levegőben vagy egyéb környezeti tényezőben
keresni. A beteg magatartása – különösen pszichiátriai betegségek esetén – szintén nem
elhanyagolható fontosságú információt jelenthet, hasonlóan a beteg foglalkozásához, amely
különösen a foglalkozási eredetű betegségek diagnosztizálásához és kezeléséhez elengedhetetlen. (Az
Egészségügyi adatvédelmi törvény külön melléklete sorolja fel azokat a különböző kémiai, fizikai
vagy biológiai tényezőket, kórokozókat, amelyek a foglalkozás gyakorlásával függhetnek össze.)
1.

Az egészségügyi adatok védelme csak komplex informatikai rendszerrel képzelhető el. Az egészségügyi
intézmények egyre növekvő feladataiknak is csak oly módon tudnak maradéktalanul megfelelni, ha
naprakész, pontos, közvetlen információkkal rendelkeznek a betegellátás hatékonyságának biztosítására, az
intézmény döntéshozói számára pedig online módon rendelkezésre állnak azok az összesítések, előrejelzések,
trendek, amelyek az operatív és stratégiai döntéseik meghozatalához szükségesek. Az integrált egészségügyi
informatikai rendszer korszerű és gyors adatfeldolgozást jelent az egészségügyben. A rendszerben a beteg
korábbi diagnózisával kapcsolatos adat bármikor és bárhonnan elérhető az arra jogosultak számára. Az
integrált egészségügyi informatikai rendszer bevezetése költséges, de hosszú távon gazdaságos. Sajnos
azonban, Magyarországon az egészségügyben az egyes betegellátó intézmények a mai napig nincsenek
egységesen összekötve ugyanazzal az – vagy legalábbis egymás között átjárható – informatikai rendszerrel.

Az integrált informatikai rendszer keretén belül megvalósuló, vagy azzal kapcsolatba kerülő független
rendszer adatkezelése az adatvédelemmel kapcsolatos törvényeknek, rendelkezéseknek meg kell feleljen.
Természetesen ez vonatkozik az elektronikus és a papír alapú dokumentációra egyaránt. Ennek érdekében a
következő lépéseket kell megtenni:
● A betegadatok demográfiai részéhez való hozzáférést munkaköri leírásban kell szabályozni.
● A papíralapú információk tárolását zárható helyen kell megoldani.
● Az érzékeny betegadatokhoz történő számítógépes hozzáférést igazolási eljárással kell szabályozni.
● Ellenőrizni kell a felhasználói hozzáféréseket.

I./10.1.2. Anyagmozgatás
Az anyagmozgatás egyik legegyszerűbb és legősibb módja az áru kivétele, csomagolása, mely az
egészségügyi intézményekben is gyakori feladat. A gépesítésre az építészeti adottságok, az alacsony
belmagasság, vagy fokozott tűz- és robbanásveszély miatt általában nem kerülhet sor. A balesetek
leggyakoribb oka gyakorlatlanság, ti. nem az végzi, akinek a feladata lett volna. Ezek mellett foglalkozási
megbetegedéseket is okozhat, a dolgozó a megengedettnél rendszeresen mozgat nagyobb tömeget, vagy nem
megfelelő testhelyzetben emel vagy szállít. Ezek miatt gyakoriak a hosszú ideig rejtve maradó deréktáji és
mozgásszervi megbetegedések, a gerinc és a mellette található lágyrészek sérülése.
A fizikai erőkifejtés egyértelműen hát és deréktáji sérülés kockázatával járhat. A 25/1998. (XII.27) EüM
rendelet felsorolja az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és
biztonsági követelményeit.
Mikor jelent fokozott veszélyt az anyagmozgatás?
● Ha túl megerőltető
● Ha csak a törzs fordításával végezhető
● Ha a test labilis helyzetében következik be
● Ha nem kerülhető el, hogy előrehajlott testhelyzetben történjék az emelés
A hátsérülési kockázatot fentieken túl növeli az, ha a dolgozó fizikailag alkalmatlan, ha olyan gerinc
elváltozása van, ami fokozott hajlamot jelent (pl. spondylosis, discopathia), ha a munkavégzéshez
alkalmatlan lábbelit, ruházatot vagy más személyes tárgyat visel, és ha nincs megfelelő gyakorlata.
A segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás emelésének legfontosabb szabályai:
● A nagy tömegű terheket csak egyenes háttal, hajtott térddel, lassú egyenletes felemelkedéssel szabad
megemelni.
● Nagy tömegű terhek megemelése előtt biztos alátámasztási helyzetbe kell a lábakat elhelyezni.
● A terhet mindig biztonságosan, vagyis egész tenyérrel megmarkolva kell megfogni.
● Ügyelni kell arra, hogy a teher tömegközéppontja a lehető legközelebb legyen a testhez.
● Nagytömegű, terjedelmes terheket nem a test előtt, hanem a vállon vagy a háton kell szállítani.
● A teher egyenletes elosztása kisebb terheléseket eredményez.
● A teher letevése előtt mindig meg kell győződni, hogy az adott helyre biztonságosan letehető–e,
billenés, borulás, leesés veszélye nélkül.
● Ujjsérülések megelőzése céljából a lerakási helyre célszerű alátéteket helyezni.

I./10.2. Szakmai minimumfeltételek
Az egészségügyi ellátás standardizálása és a betegellátás biztonsága minden ellátó rendszer alapvető célja.
Ezen célok érdekében az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozóan un. szakmai minimumfeltételek vannak
érvényben, legutóbb 2012. június 1-i hatállyal hirdették ezt ki a 60/2003.(X.20.) ESZCSM rendelet
módosításával. Ebben többek között szerepel a fekvőbeteg-ellátó osztályok működésének általános feltételei,
melyek közül kiemelendő:
a.
A fekvőbeteg-ellátó osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely egy engedélyezett
szakmát foglal magába és legalább 15 fekvőbeteg egyidejű elhelyezéséhez és ellátásához
szükséges feltételek folyamatos rendelkezésre állását biztosítja, kivéve például az osztályos
szakma-specifikus intenzív egységek, hospice, valamint a neonatológiai, PIC egységek,
amelyek speciális követelmények szerinti kapacitással szerveződnek.
b.
Az adott szakmára meghatározott szakorvosi szakképesítéssel rendelkező felelős szakmai
vezető (az ápolási osztály kivételével, a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel
rendelkező osztályvezető főorvos) irányításával működik.
c.
Minden fekvőbeteg-ellátó osztálynak rendelkeznie kell 4 percen belül elérhetően az
újraélesztés eszközeivel (újraélesztő tálca/táska), így különösen:
● hordozható defibrillátorral,
● ambu ballon lélegeztetővel,
● laryngoscoppal, tubusokkal,
● hordozható 3 csatornás EKG-val
A rendelet külön sorolja fel a műtő egység általános minimumfeltételeit, az ébredő-megfigyelő helyiség
minimumfeltételeit. Ez utóbbi definíciója: altatás vagy egyéb érzéstelenítés mellett végzett invazív
beavatkozást követően a beteg megfigyelésére és az azonnali szövődmények elhárítására szolgáló helyiség,
amely azoknál az egészségügyi szolgáltatóknál, ahol intenzív osztály nem működik, a műtő egység kötelező
része.
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési
eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet azt is előírja, hogy amennyiben új vagy módosított
szakmai minimumfeltételt előíró jogszabály kerül kihirdetésre, az egészségügyi szolgáltató az új, vagy
módosított jogszabály hatálybalépésétől számított két hónapon belül bejelenti a működési engedélyt kiadó
egészségügyi államigazgatási szerv részére szolgáltatásainak az új vagy módosított minimumfeltételnek való
megfelelését.

I./10.2.1. Kórháztervezés, osztálytervezés, műtőtervezés
Kórháztervezés
Az egészségügyi épület tervezése az egyik legbonyolultabb, legösszetettebb feladat. A terv kialakításnál
számos, önmagában is elsődleges fontosságú igényt kell egyidejűleg, teljes körűen kielégíteni (orvosszakmai, higiénés, beteg, műszaki, gazdaságossági igények) úgy, hogy emellett a tervezett létesítmény
építészeti értéket is képviseljen. Az európai irányvonalat követve napjaink korszerű egészségügyi
létesítménye „zöldmezős” beruházás, tömbösített kialakítással, mátrix rendszerben.
A kialakításával szembeni követelmények:
● Jó funkcionális kapcsolatok: a kórház megfelelő működésének egyik legfontosabb előfeltétele az
építményben folyó összetett és bonyolult folyamatok jó kialakítása, az egyes egységek és helyiségek
egymáshoz való optimális elhelyezése, az egységek közötti forgalom optimalizálása.
● Flexibilitás: figyelembe kell venni, hogy az egészségügyben vannak olyan elemek, amelyek hosszú
távon állandóak és vannak, melyek folyamatosan változnak, átalakulnak, fejlődnek. Az állandó
elemek legfontosabbja a beteg ember; a legmeghatározóbb változó elemek pedig az orvosi ellátási
formák változása és az orvostechnológiai változások.
● Fejleszthetőség: új létesítmény tervezésekor és a későbbi átalakítások során meg kell jelölni a további
fejleszthetőség műszaki lehetőségét (emeletráépítés, bővítés, új épület helye).
● Gazdaságosság: le kell vetkőzni azt a régi gondolkodásmódot, hogy az egészségügyi fejlesztéseknél a
beruházási összeget minden áron minimalizálni kell. Ennek az eredménye a sok, rövid idő alatt
műszakilag tönkrement, elavult, energiapazarló, korszerűtlen egészségügyi létesítmény.
● Humánus kialakítás: az újonnan létrejövő egészségügyi létesítményeknek ma már elengedhetetlen
feltétele, hogy „betegközpontú”, esztétikailag részleteiben is megtervezettek legyenek. Többszörösen
bizonyított tény, hogy a környezet hangulata egyrészt kihatással van a betegek gyógyulására, pszichés
állapotára, másrészt a kellemes munkakörülmények javítják a személyzet munkájának minőségét is.
Osztálytervezés
Az egy betegágyra eső alapterület nagyságát az alábbiak befolyásolják:
● felnőtt vagy gyermek ellátás;
● kórteremben található ágyak száma (EU ajánlás szerint maximum 3 ágyas);
● funkció (normál osztály, intenzív-speciális);
● komfort fokozat (minimum, normál-optimális, emelt szintű).
Műtőtervezés
A kórházak egyik legfontosabb, egyben építészeti-műszaki szempontból egyik legbonyolultabb egysége a
központi műtőegység. Az egység építészeti-műszaki kialakításának legfontosabb szempontja a maximális
sterilitás és fokozott higiénés körülmények biztosítása, a szigorú funkcionális kapcsolatokon túl.
A központi műtőegységek kialakítása az alábbi előnyöket biztosítja, a decentralizált műtőkkel szemben:
● fajlagosan kisebb alapterülettel (egy műtőre eső alapterület) valósítható meg
● orvostechnológiai berendezések optimális, gazdaságos, költséghatékony kihasználása
● személyzeti létszám optimalizálása, kisebb fajlagos létszám
● higiéniás szempontból jobban védhető
● fajlagosan olcsóbban megvalósítható gépészeti-légtechnikai rendszerek
A központi műtőegység elhelyezése a kórházi épületen belül több megoldásban is lehetséges (pl. egy szint a
kórházon belül; „lepény” vagy „fejépület”-ként csatlakozva a hotelszárnyhoz), de mindegyik elhelyezésre
igaznak kell lennie, hogy a létesítmény fő közlekedési csomópontjairól közvetlenül (más egységen való
áthaladás nélkül) elérhető legyen; az egységen átközlekedés nem történhet; a műtétes osztályok és egységek

könnyen és a lehető legrövidebb úton elérhetők legyenek. Ezen túl a kórházon belüli elhelyezést befolyásolja,
és azokkal együtt kell megtervezni a központi műtőegységet kiszolgáló egységek elhelyezését is (központi
sterilizáló, központi tiszta raktár, központi közlekedő blokk, műtőegység gépészeti-légtechnikai egysége).

I./10.2.2. Munkafolyamatok helyigénye, méretezés
Az egy betegágyra jutó alapterületet régebben a „minimumrendelet” határozta meg, normál esetben (pl.
belgyógyászat, sebészet, nőgyógyászat) 6-8 m2/ágy mértékben. Rögzítette azt is, hogy az 1 ágyas szoba
minimum 12 m2 alapterületű legyen. A speciális ágyaknál (intenzív jellegű ágy, akut művese kezelőágy,
égési ágy, fertőző ágy) 12 m2/ágy a kívánatos alapterület. Ezen ágyak esetében a többlet helyigényt
egyrészről a több és nagyobb méretű orvostechnikai berendezés (lélegeztetőgép, betegőrző monitor, stb.)
elhelyezhetősége, életmentés vagy sürgős beavatkozás elvégzésekor a beteghez a megfelelő hozzáférés
biztosítása és a nővérfelügyelet szükséglete indokolja.
Egy 12 ágyas központi intenzív osztály teljes helyigénye kb. 500 m2; kialakítása lehetőség szerint 1 ágyas
önálló helyiségekkel történjen (üvegfalakkal lehatárolva, önálló légtérrel); az osztályhoz tartozó kiszolgáló
helyiségekkel együtt (nővérdolgozó, raktárak, lélegeztetőgépek tárolása, személyzeti helyiségek, zsilipek,
stb.)

I./10.2.3. Az egyes beavatkozások szakmai minimumfeltételei
A tevékenységek végzéséhez szükséges minimumfeltételeket a 2012-ben módosított 60/2003.(X.20.)
ESZCSM rendelet írja le. Ebben a rendeletben a minimumfeltételeket progresszivitási szintek szerinti
bontásban, az alábbi felosztásban jelölték: EL = elérhető intézményen belül; EK = elérhető intézményen
kívül; A = ajánlott; X = szükséges.
Az érzéstelenítések végzéséhez szükséges minimumfeltételeket az 1. sz. táblázat sorolja fel; az
aneszteziológiai szak ambulancia működtetésének minimumfeltételeit pedig a 2. sz. táblázat tartalmazza. Az
intenzív ellátást végző fekvőbeteg osztályok minimumfeltételeit a 3. sz. táblázat összegzi, ellátási szintek
szerint.
Az intenzív osztályok három ellátási szintre vannak bontva:
Az I. ellátó szint feladatai:
● Folyamatos alapszintű monitorozás
● Vitális funkciók rendezése, stabilizálása
● Anyagcsere felügyelete
● Mesterséges táplálás
● Szakmaspecifikus beavatkozások végzése (pl. thrombolízis), és az azt követő betegfelügyelet.
Ezek az intenzív osztályok tartós lélegeztetésre, szervpótló kezelések alkalmazására, illetve invazív
monitorozásra nem jogosultak. Ide sorolhatók a szakmaspecifikus intenzívek (gasztroenterologiai vérző
osztály, kardiológiai őrzők, stroke őrzők, és azok a belgyógyászati intenzívek, ahol multidiszciplinaris
intenzív háttér van).
A II. ellátó szint feladatai a fentieken túl:
● Folyamatos alapszintű és invazív monitorozás
● Tartós lélegeztetés
● Keringéstámogatás
● Szervpótló kezelések végzése
Ezek az intenzív osztályok tevékenységi körét, illetve annak korlátait a kórház által vitt szakmák jellege
határozza meg. A kórházi profilba nem tartozó (pl. idegsebészeti, szívsebészeti, gyermeksebészeti), vagy
komplikált, speciális kezeléseket igénylő beteget a progresszív ellátási szintnek megfelelő intenzív osztályra
helyezi át a beteg állapotának stabilizálását követően.
A III. ellátó szint feladatai a fentieken túl:
● Folyamatos emelt szintű monitorozás
● Keringéstámogatás/fenntartás
● Komplikált vagy tartós respirátor kezelés
● Szervpótló kezelések
● Anyagcsere-felügyelet és korrekció
● Speciális ellátások intenzív hátterének biztosítása.
Ebbe a csoportba tartoznak a komplex intenzív ellátási feladatokra berendezkedett, multidiszciplináris, nagy
betegforgalmú megyei és klinikai intenzív osztályok.

I./10.3. E-learning teszt
1. Az egészségügyi rendelet szerint milyen helyigénye van egy intenzív osztályos ágynak?
a) 18 m2
b) 12 m2
c) 10 m2
d) attól függ, milyen ágyszámmal működik
2. Mit jelent a flexibilitás a kórháztervezésben?
a) azt, hogy a kórházi osztályok mátrix rendszerben működnek
b) azt, hogy nem lehet az osztályok funkcióját változtatni
c) azt, hogy az orvosi ellátási formák változtatása a kórház szerkezetéből adódóan lehetséges
d) azt, hogy a kórházak nem egészségügyi intézményként is működhetnek
3. Mik a központi műtőegység kialakításának előnyei – egy kivétellel!
a) fajlagosan kisebb alapterülettel (egy műtőre eső alapterület) valósítható meg
b) orvostechnológiai berendezések optimális, gazdaságos, költséghatékony kihasználása
c) személyzeti létszám optimalizálása, kisebb fajlagos létszám
d) higiéniás szempontból a fertőzések veszélye nagyobb

I./11. Jog, etika, életvégi döntések
Cél

A fejezet célja, hogy a tanuló megismerje a modern orvoslást jelentősen befolyásoló
bioetikai alapelveket és fontosabb vonatkozó jogszabályokat. Betekintést nyerjen a
tájékozott beleegyezés etikai és jogi szabályaiba. Megismerje az életvégi döntések
lehetséges formáit, hátterét.

Bevezetés

A fejezet elsajátításával a hallgató megismeri a bioetika alapelveit, és a beteg-orvos
viszonyt alapvetően meghatározó jogszabályok fontosabb előírásait. Megismeri a
tájékozott beleegyezés és az életvégi döntések elméleti hátterét.
Az élet kezdetével és végével kapcsolatos események korunkban meghatározó jelleggel
egészségügyi intézmények falai közt zajlanak az érintettek és hozzátartozóik mind
kisebb, az egészségügyi személyzet és technika mind meghatározóbb részvétele
mellett. A tudomány és a technika fejlődésével szakterületek jelentek meg, melyek
képviselői elsősorban már nem a beteg emberrel, hanem a szerveivel foglalkoznak. Az
amúgy is kiszolgáltatott helyzetben lévő beteg ember az elszemélytelenedő kórházi
orvos-beteg kapcsolatban még inkább kiszolgáltatottá vált.
Fenti folyamatok eredményeként a betegek alaposabb bevonása az orvosi kezelésekbe
az orvosi tevékenység meghatározó jelentőségű eleme lett. Sorra jelentek meg azok a
nemzetközi deklarációk, melyekben a csatlakozó államok először az általános emberi
jogok részeként, majd később speciálisan a betegek alapvető jogait fogalmazták meg.
Az elméleti megfontolások hátterében valós társadalmi változások húzódnak meg. Az
erősen bizalmi jellegű, évekre-évtizedekre szóló, jellemzően alá- fölérendelt orvosbeteg viszony a kórházi struktúrák térhódításával párhuzamosan alakult át egy sokkal
személytelenebb jellegű, de egyenrangú viszonnyá, melyben a páciens tájékozott
beleegyezésén alapuló szuverén döntése meghatározó szerephez jutott.
Az intenzív terápia az orvostudomány egyik legújabb és leggyorsabban fejlődő területe.
Az olyan beteg, akiről tegnap még mindenki lemondott, ma esélyt kap az életben
maradásra. Ez az esély azonban kétélű fegyver: a puszta biológiai lét vagy a jelentősen
csökkent életminőség nem ritkán sérti a beteg emberi méltóságát. Különösen fontos az
alapelvek tisztázása abban az esetben, amikor nem a beteg, hanem képviselője
rendelkezhet a beteg sorsa felől. Értékítéleteket rejtő alapvető etikai kérdések nem
ritkán szakmainak vélt vagy annak beállított jelmezben jelentkeznek. Bár a szakmai
testületek állásfoglalásai és egyre több bírósági ítélet is segíti a gyakorló orvost a
súlyos döntések meghozatalakor, az egyedi esetekben mégis kiemelkedő szerephez jut
a személyes kommunikáció a beteg illetve képviselője és a kezelőszemélyzet között.
Alapelv a páciens tájékozottságon alapuló önrendelkezési joga, mely egyre
elfogadottabban az életmentő kezelések visszautasítására is kiterjed. A beteg számára
nyerhető életminőség kérdése egyre fontosabb tényezővé válik az életfenntartó
kezelések elterjedésével párhuzamosan.
Az orvoslás egyik legősibb feladata: a fájdalom és a szenvedés csökkentésének igénye
ilyen szélsőséges körülmények közt különös jelentőséget kap. Az európai, és
korlátozott mértékben a hazai joggyakorlatban is az életfenntartó kezelés
visszautasítása a beteg önrendelkezési jogának része, egységes etikai szempontjai pedig
egyre világosabban körvonalazódnak.
Kulcsszavak: bioetika, önrendelkezés, tájékozott beleegyezés, hasztalanság, betegjog,
életfenntartó kezelés visszautasítása
Tanulási időszükséglet: kb. 2 óra

bioetikai alapelvek:

I./11.1. A bioetika alapelvei

önrendelkezés
hasznosság
„nil nocere”
igazságosság

A bioetika általánosan elfogadott alapelvei mentén haladva vizsgálhatjuk bármely
orvosi beavatkozás szükségességét és hasznosságát. Ezen alapelvek a klasszikus
felosztás szerint: az önrendelkezés és a hasznosság elve, a „nil nocere”(ne árts)
kívánalma és az igazságosság elve.
Az önrendelkezés alapelvével szorosan összefügg a páciens tájékozott beleegyezése,
melyre hatályos egészségügyi törvényünk széles körben lehetőséget biztosít. A
tájékozott beleegyezés során a beteg az orvosi beavatkozás természetének számára
kielégítő megismerése után a beavatkozáshoz beleegyezését adja. Ide tartozik a
személyes adatok védelme és a titoktartás kívánalma is. Az önrendelkezés joga alapján
a beteg részben vagy teljes egészében visszautasíthatja a felajánlott kezelést.
Bioetikai értelemben hasznos a kezelés, ha helyreállítja, vagy javítja azokat az
életfunkciókat, melyek érdekében alkalmazzák. Hasznos abban az esetben is, ha a
beteget megszabadítja a fájdalomtól vagy szenvedéstől. A hasznosság megítélése során
nem hagyható figyelmen kívül a beteg saját megítélése érdemes életét illetően. Az
intenzív terápiában meg kell említeni a hasztalanság (futilitás) fogalmát, melyre a
későbbiekben még kitérünk.
A ne árts ősi szabálya talán az orvoslás legrégibb előírása. Modern megjelenési
formája a kockázatok és a várható haszon mérlegelése után a páciens által meghozott
döntés.
Az igazságosság szempontjainak megjelenése mindenképpen magyarázatra szorul. Az
igazságosság modern megjelenési formája az allokációs szempontok szem előtt tartása.
Úgy kell elosztani a szűkösen rendelkezésre álló javakat (személyi- és tárgyi
feltételeket), hogy az társadalmi szinten optimális legyen, mely nem ritkán jár eseti
konfliktusok felvállalásával. Legismertebb megjelenési formája a szervtranszplantáció
gyakorlata és bioetikai háttere (pl. az agyhalál megállapításának jogi szabályozása
ilyen ún. célhoz kötött eljárás).

betegjogok:
egészségügyi
ellátáshoz való jog

I./11.2. Betegjogok

Az alábbiakban az aneszteziológia és az intenzív osztályos ellátás jogi szempontjait
személyes szabadság tárgyaljuk. A betegjogok ismerete napjainkban hozzátartozik az alapvető orvosi
ismeretekhez.
kapcsolattartás
A megfelelő szintű egészségügyi ellátáshoz való jog a legalapvetőbb betegjog. Az
1997. évi CLIV törvény az egészségügyről (Eütv.) a sürgősségi ellátáshoz való jogot és
gyógyintézet
a fájdalmak csillapításának jogát definiálja alanyi jogként. Meghatározza az indokolt,
elhagyása
megfelelő folyamatosan hozzáférhető ellátáshoz való jogot, és a szabad orvosválasztás
tájékozott beleegyezés
jogát is.
önrendelkezés
A beteg lekötözése egyszerre sérti a személyes szabadságot és az önrendelkezést. Ezért
kezelés visszautasítása ezt meghatározott esetekben és időre rendelheti csak el a kezelőorvos, és köteles ezt a
dokumentációban is rögzíteni. Másik gyakori probléma az intenzív osztályon a
információs jog
szemérem megsértése, amely nem elsősorban a beteg lemeztelenítését jelenti, hanem
azt, hogy nem biztosított a beteg állapotát, emberi méltóságát megillető intimitás.
A kapcsolattartás joga megilleti a pácienst, a házirendnek megfelelő mértékben.
Állapotáról megtilthatja az információ kiadását, ezt csak gondozása érdekében lehet
megszegni közeli hozzátartozó vagy gondozására köteles személy kérésére. A törvény
biztosítja a súlyos állapotú betegnek, hogy az általa kiválasztott személy állandóan
mellette tartózkodjon. Kiskorúak esetén pedig állapotától függetlenül lehet a szülő
gyermekével. Jogosult saját ruhájának és személyes tárgyainak használatára is.
A gyógyintézet önkéntes elhagyásának joga megillet minden cselekvőképes beteget.
Hasonlóképpen fontos, hogy tervezett elbocsátása előtt ennek tényét közöljék vele,
vagy hozzátartozójával.
A tájékozott beleegyezés joga talán a legfontosabb minden betegjog közül, hiszen a
beteg megalapozottan dönteni csak akkor tud, ha előzőleg megfelelő tájékoztatást
kapott. A tájékoztatás annyira fontos kérdés, hogy külön fejezetben tárgyaljuk azt.

Tájékozott
beleegyezés elemei:
információközlés
döntéshozatali
képesség
megértés
önkéntesség
döntéshozatal

teljeskörű és
egyéniesített
tájékoztatás
invazív
beavatkozásoknál
írásos beleegyezés

Az önrendelkezés joga csak az előzőek fényében értelmezhető, a számára szükséges
ismeretek megszerzése után. Cselekvőképes beteg a törvényi keretek közt minden
sorsát érintő kérdésben dönthet, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen
beteg esetében a törvény rangsort állít fel a közeli hozzátartozók között, akik invazív
beavatkozás esetén dönthetnek a kezelés felől.
A kezelés visszautasításának joga meghatározott körülmények mellett minden
cselekvőképes beteget megillet, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi
épségét veszélyeztetné, kiterjesztve ezt a méhmagzatra is. Ugyanakkor a beteg
orvosilag nem indokolt kezelést nem követelhet. A kezelés visszautasításának jogáról
szintén külön szakaszban szólunk.
Ugyancsak fontos annak megállapítása, hogy a saját magára vonatkozó egészségügyi
adatokkal a páciens rendelkezik, arról másolatot készíthet, megbízottjának ki kell adni
a másolatot róluk. A kezelés vége után a meghatalmazás tényét teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalással kell bizonyítani. A beteg halála esetén pedig a törvényes
képviselő, közeli hozzátartozó, valamint örököse is betekinthet a dokumentációba, arról
saját költségén másolatot készíthet.
Egyszerűbb esetben a páciens rendelkezhet arról, hogy kinek kell, illetve kinek nem
szabad felvilágosítást adni állapotáról. Hozzájárulása hiányában is közölni kell azokkal
a szükséges információt, akiket a törvény felhatalmaz erre, vagy mások egészségének
és testi épségének érdekében szükséges, illetve a beteg gondozásában részt vesznek.
Végül a teljesség igénye nélkül kiemelünk néhány az Eütv. által a betegek számára
említett kötelezettséget. Legfontosabbak a házirend megtartására, a korábbi betegségek
elmondására és a kezelés betartására irányuló kötelezettségek. A beteg és hozzátartozói
nem sérthetik a dolgozók és a betegtársak jogait. Az intézménynek a beteg felvételekor
vagy ellátásának megkezdése előtt tájékoztatási kötelezettsége van a beteg jogainak
érvényesíthetőségéről és a házirendről is.

I./11.3. Tájékozott beleegyezés
A tájékoztatás előfeltétele a beteg informált döntésének, egyben a beteg
autonómiájának egyik legfontosabb biztosítéka. A tájékozott beleegyezés a beteg által
az orvos számára, a tervezett beavatkozás elvégzéséhez adott önkéntes, szabad és
informált felhatalmazást jelenti.
A tájékozott beleegyezés elemei: információközlés, döntéshozatali képesség, megértés,
önkéntesség, döntéshozatal. Az információközlés tulajdonképpen a beleegyezés előtti
tájékoztatásnak felel meg. A megértés is inkább a tájékoztatás kritériuma, és nem a
beleegyezés része, miszerint a felvilágosítás során úgy kell közölni az információkat,
hogy a beteg megértse azokat, és ezek az információk a döntése részét képezhessék
(egyéniesítés). A döntéshozatali képesség azt jelenti, hogy mind orvosi, mind jogi
szempontból a beteg olyan állapotban van, hogy felelős döntés meghozatalára képes. A
legtöbb ország gyakorlatában a törvény és az állapotuk szerint is teljes
cselekvőképességgel rendelkező személyek alkalmasak arra, hogy megfelelő
felvilágosítás után rendelkezzenek saját orvosi kezelésükről (bioetikai szempontból ez
tekinthető a státusz standardnak). Az önkéntesség vizsgálatánál lényegében közvetlenül
alkalmazhatók a jogrendszerek által meghatározott akarati hibák: a megtévesztés, a
kényszer, a fenyegetés és az erőszak a beleegyező nyilatkozat érvénytelenségét
eredményezi. A tájékozott beleegyezés egyben az orvos autonómiáját is növeli azáltal,
hogy a döntés felelőssége megoszlik. A döntéshozatal tényét invazív beavatkozásoknál
írásban is szükséges rögzíteni.
Az elvárható tájékoztatás mértékét a hatályos Eütv. a „teljes körű és egyéniesített”
jelzőkkel adja meg (13.§(1)). Az tekinthető a legvitatottabb pontnak, hogy az orvosnak
az a kötelessége, és a betegnek az a joga, hogy a beteg a döntéséhez szükséges minden
felvilágosítást megkapjon, konkrétan mely információ közlését jelenti. Az Eütv alapján
közölni kell a beteggel: a tervezett beavatkozás vagy vizsgálat természetét és célját; a
beavatkozást végzők nevét, beosztását; állapotának orvosi megítélését, betegsége

diagnózisát, annak kezelés nélküli prognózisát; az állapotnak megfelelő életmódi
javaslatokat, az utókezelés és kontrollvizsgálatok szükségességét; a tervezett
beavatkozás hátrányos következményeit azok valószínűségével együtt; a beavatkozás
elmaradásának veszélyeit; az alternatív beavatkozás lehetőségét annak előnyeivel és
hátrányaival együtt. A beteg lemondhat a tájékoztatás jogáról, illetve más személyt
nevezhet meg, akit helyette tájékoztatni kell.

I./11.4. Az életmentő és életfenntartó kezelés visszautasítása
A beteg önrendelkezése jogállamokban általános jelleggel az életmentő és életfenntartó
kezelések visszautasítására is kiterjed. A szabályok szerint a beteg akkor is
visszautasíthatja a kezelést, ha ezzel saját életét veszélyezteti. Az orvos pedig nem
végezheti el a beavatkozást, ha a beteg nem járult hozzá, még akkor sem, ha ez a beteg
halálához vezethet. Cselekvőképtelen betegnél amennyiben a beteg akarata nem
megismerhető, a döntés a hozzátartozók, és az orvos helyett a bíróság hatáskörébe
Az életfenntartó
tartozik. A bíróságnak is elsősorban a beteg akaratát (élő végrendeletét) kell
kezelés visszautasítása figyelembe vennie, amennyiben azonban a beteg kívánalma nem megismerhető, az
nem azonos az
életvédelem élvez elsőbbséget. Az Eütv. az európai joggyakorlatnak megfelelően a
eutanáziával
betegség természetes lefolyását lehetővé téve megengedi az életfenntartó kezelés
visszautasítását rövid időn belül - megfelelő orvosi kezelés mellett is - halálhoz vezető,
Hazánk joga
törvényes lehetőséget súlyos és gyógyíthatatlan betegség esetén. A diagnózist háromtagú orvosi bizottság
állítja fel, a betegnek közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban illetőleg
biztosít rá
írásképtelensége esetén két tanú jelenlétében kell ismételten nyilatkoznia a kezelés
visszautasítása felől. (Eütv. 20.§). Életfenntartó vagy életmentő kezelés ezen kívül
közokiratban előzetes rendelkezésként is visszautasítható, és a törvény lehetőséget
biztosít helyettes döntéshozó megnevezésére is, amennyiben a beteg gyógyíthatatlan
betegségben szenved és önmagát ellátni képtelen, illetve fájdalmai megfelelő
gyógykezeléssel sem enyhíthetők (Eütv. 22.§). A szabály a beteg önrendelkezése
tekintetében előremutató álláspontot képvisel a paternalista 1972. évi egészségügyi
törvényhez képest, mely nem engedte meg az életfenntartó kezelés visszautasítását. Az
életfenntartó kezelés visszautasításának joga azonban a törvény hatályba lépése óta
eltelt évek tapasztalata szerint a mindennapi gyakorlatban nem alkalmazott lehetőség
maradt, mely mögött különböző elméleti és gyakorlati okok egyaránt meghúzódhatnak.

I./11.5. Hasztalanság

Hasztalanság

A fiziológiai definíció szerint akkor hasztalan a kezelés, ha nem állítja helyre azt a
fiziológiai paramétert, melynek helyreállítására szolgál. Az életmentő- vagy
életfenntartó kezelések hasztalanságára való hivatkozáskor ez a szűkített megközelítés
nehezen alkalmazható, hiszen a meghatározás alapján minden kezelés hasznos, mely
fenntartja, illetve meghosszabbítja az életet. Loewy véleménye szerint az orvos által
hasztalannak ítélt kezelés abbahagyása melletti érvek az alábbiakban foglalhatók össze.
1. Az orvost hasztalannak ítélt kezelés folytatására kényszeríteni morálisan
elfogadhatatlan, mert alapvető beavatkozást jelent az orvos autonómiájába és kezelési
szabadságába, de az orvosnak gondoskodnia kell a beteg további sorsát illetően (pl.
más orvoshoz történő szállításáról). 2. A hasztalan kezelés folytatása a betegben vagy
hozzátartozóiban hamis illúziókat kelthet a betegség kimenetelét illetően, helytelen
döntések meghozatalát eredményezheti, ezért a beteg megfelelő tájékoztatáshoz való
jogát és ezen keresztül autonómiáját sérti. 3. Számottevő anyagi- és személyi erőforrást
foglal le feleslegesen. Hasztalansági érvek alapján nem alkalmazott és így
megtakarított források azonban gyakran nem kerültek vissza a rendszerbe.
Igazságossági szempontok alkalmazására ezért csak a gyakorlatban kidolgozott és
folyamatosan ellenőrzött feltételek alapján kerülhet sor.
Számos prognosztikai pontrendszert fejlesztettek ki, hogy pontosabban
meghatározhatóbbá váljék a kezelés várható hatékonysága. A nyereséget (benefit) az

általános kórházi mortalitás formájában határozzák meg. A rendszerek arra szolgálnak,
hogy elősegítsék az orvosi döntéshozatalt, kiterjesztve azt az adatbázist, melyre
alapozva a döntés a kezelés el nem kezdéséről, illetve megvonásáról (együtt:
korlátozásáról) megszületik. Úgy kell tehát tekinteni ezeket a pontrendszereket, mint
amelyek megpróbálják mérhetővé tenni a hasztalanságot. Miután azonban a
pontrendszerek esélyeket jelölnek, rendkívül óvatosan kell bánni a kapott
eredményekkel: az esélyek az orvos és a tájékozott beteg felelős döntését nem
helyettesíthetik. A beteg bevonása nélkül csak a fiziológiai definíció alkalmazható,
ezért sokkal eredményesebb lehet célhoz kötött és szűkített meghatározás. A további
esetekben a hasztalanság csak érvként szolgálhat a beteg autonóm döntésének
Az Aneszteziológiai és megalapozásánál akár kvantitatív, akár kvalitatív oldalról közelítjük meg azt.
Intenzív Terápiás
Szakmai Kollégium I./11.6. Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium
ajánlása
ajánlása
Fenti szempontokat messzemenően figyelembe véve az Aneszteziológiai és Intenzív
Terápiás Szakmai Kollégium 2006-ban ajánlást bocsátott ki az életmentő és
életfenntartó kezelésekkel kapcsolatban. Az ajánlás hangsúlyozza a beteg
önrendelkezésének elsődleges szerepét, súlyt fektet a kommunikáció fontosságára,
ismerteti a helyettesített döntés alkalmazásának lehetőségeit, állást foglal a kezelés meg
nem kezdésének és abbahagyásának lehetőségeiről tekintetbe véve a hasztalanságot is.
Állást foglal, hogy az orvosnak nem kell hasztalan kezelést felajánlania és fenntartania.
Ismerteti az Eütv. eljárási feltételei megváltoztatására – különösen az előzetes
rendelkezések közokirati formát megkövetelő előírásának teljes bizonyító erejű
magánokirati formára váltása – benyújtott jogszabály módosítási javaslatát, mely
benyújtása óta visszhang nélkül maradt.

I./11.7. Összefoglalás
A bioetika általánosan elfogadott alapelvei mentén haladva vizsgálhatjuk bármely
orvosi beavatkozás szükségességét és hasznosságát. Ezen alapelvek a klasszikus
felosztás szerint: a önrendelkezés és a hasznosság elve, a „nil nocere”(ne árts)
kívánalma és az igazságosság elve.
A megfelelő szintű egészségügyi ellátáshoz való jog a legalapvetőbb betegjog. A beteg
önrendelkezési joga széleskörűen érvényesül az egészségügyi ellátás során, ezek a
személyes szabadsághoz és az intimitáshoz fűződő jog, az információs jog, a kezelés
visszautasításának joga. A kapcsolattartás joga megilleti a pácienst, a házirendnek
megfelelő mértékben.
A tájékozott beleegyezés joga talán a legfontosabb minden betegjog közül, elemei:
információközlés, döntéshozatali képesség, megértés, önkéntesség, döntéshozatal.
A beteg önrendelkezése jogállamokban általános jelleggel az életmentő és életfenntartó
kezelések visszautasítására is kiterjed. A szabályok szerint a beteg akkor is
visszautasíthatja a kezelést, ha ezzel saját életét veszélyezteti. Az orvos pedig nem
végezheti el a beavatkozást, ha a beteg nem járult hozzá, még akkor sem, ha ez halálos
következménnyel jár.
A fiziológiai definíció szerint akkor hasztalan a kezelés, ha nem állítja helyre azt a
fiziológiai paramétert, melynek helyreállítására szolgál. Az életmentő- vagy
életfenntartó kezelések hasztalanságára való hivatkozáskor ez a szűkített megközelítés
nehezen alkalmazható, hiszen a meghatározás alapján minden kezelés hasznos, mely
fenntartja, illetve meghosszabbítja az életet. A beteg bevonása nélkül csak a fiziológiai
definíció alkalmazható, itt azonban sokkal eredményesebb lehet célhoz kötött és
szűkített meghatározása. A további esetekben a hasztalanság csak érvként szolgálhat a
beteg autonóm döntésének megalapozásánál akár kvantitatív, akár kvalitatív oldalról
közelítjük meg azt.
Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium 2006-ban ajánlást
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hangsúlyozza beteg önrendelkezésének elsődleges szerepét, súlyt fektet a
kommunikáció fontosságára, ismerteti a helyettesített döntés alkalmazásának
lehetőségeit, állást foglal a kezelés meg nem kezdésének és abbahagyásának
lehetőségeiről tekintetbe véve a hasztalanságot is.
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I./11.1.1 E-learing teszt
(több helyes válasz is adható)
1.

A bioetika alapelvei







önrendelkezés
hasztalanság
költség/haszon viszony
nil nocere
igazságosság

2.

Betegjogok







az egészségügyi ellátáshoz való jog
az intézmény megválasztásának joga
a beteg személyes szabadsága egyáltalán nem korlátozható
tájékoztatáshoz való jog
életmentő kezelés visszautasításának joga

3.

A beteg tájékoztatáshoz való jogára igaz:







joga van a teljes körű és egyéniesített tájékoztatáshoz
joga van a vizsgálatok eredményeinek megismeréséhez
cselekvőképes beteg a tájékoztatásról nem mondhat le
az írásbeli beleegyezés nem vonható vissza
a beteget nem kell tájékoztatni, ha nincs szükség a beleegyezésére

4.

A tájékozott beleegyezés szükséges elemei







teljes körű információközlés
egyéniesített megértés
kötelező írásbeli forma
kényszer vagy fenyegetés
cselekvőképesség

5.

A beteg önrendelkezési joga keretében jogosult:







szükséges ellátást elfogadni vagy elutasítani
a beleegyezés szóban, írásban vagy ráutaló magatartással megadni
invazív beavatkozáshoz szóban hozzájárulni
beleegyezését bármikor visszavonni
kiskorú gyermeke életmentő kezelését törvényes képviselőként elutasítani

6.

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga kapcsán:







a beteg jogosult a dokumentációt magával vinni távozásakor
jogosult másolatot készíteni
ellátás után biztosítója mindig beletekinthet
a beteg halála esetén közeli hozzátartozó a kezelési dokumentációról másolatot kaphat
az egészségügyi szolgáltató bármely dolgozója megismerheti

7.

Az ellátás visszautasításának joga érvényesülhet:






bármikor
ha elmaradása mások életét veszélyeztetné
életmentő vagy életfenntartó kezelés esetén szigorú törvényi feltételekkel
a visszautasított ellátás többé már nem kérhető



a beteg cselekvőképtelensége esetén elutasíthatja a kezelést

8.

Az életfenntartó kezelés visszautasítása







a beteg kérésére történik
csak orvos által elvégezhető
azonos az eutanáziával
azonos a terminális palliatív medicinával
hazánkban engedélyezett eljárás

9.

A kezelés megvonása vagy el nem kezdése







minden esetben eutanázia
leggyakrabban hasztalansági érvek indokolják
a cselekvőképes beteget nem kell tájékoztatni róla
etikailag egyenértékű cselekmények
jogszerűen megvalósítható hazánkban

10.

Hasztalan a kezelés, ha







a beteg szenvedését csillapítja, de veszélyezteti életét
költségesebb, mint amilyen hasznos
sérti az orvos kezelési szabadságát
nem biztosít megfelelő életminőséget a beteg szerint
nem állítja helyre a kívánt életfunkciót

11.

A hasztalan kezelés leállítása







minden esetben eutanázia
növeli a beteg autonómiáját
sérti az orvos kezelési szabadságát
erőforrásokat szabadít fel
nem etikus cselekmény

12.

Hazánkban törvényes lehetőség van







orvosilag hasztalan kezelést nem alkalmazni
a beteg közokiratban előzetes rendelkezésként életmentő kezelést visszautasíthat
életfenntartó kezelést a beteg kérésére szigorú feltételek mellett nem alkalmazni
életveszélyes állapotú beteg kezelését alapos ok nélkül elutasítani
aktív eutanáziát végezni

13.

Az AIT Szakmai Kollégium ajánlása szerint







a beteg önrendelkezésének szerepe alárendelt
fontos a folyamatos a kommunikáció
a helyettesített döntés alkalmazására nincs lehetőség
az orvos nem utasíthat vissza hasztalan kezelést
az előzetes rendelkezés teljes bizonyító erejű magánokirati formája növelhetné a betegek
önrendelkezését

I./12. Pre-, intra- és interhospitális pácienstranszport
I./12.1. Bevezetés
Bevezetés

Kritikus állapotú betegről akkor beszélünk, ha a betegnek kettő vagy több szervi
elégtelensége van, és/vagy légzéstámogatásra szorul. A kritikus állapotú betegek
kórházon belüli vagy kórházak közti szekunder transzportja gyakran válik
szükségessé, tekintettel, hogy a beteg első ellátása sokszor nem a definitív ellátást
nyújtó szakintézetben zajlik, és a diagnosztikus beavatkozások nem végezhetőek el a
beteg ágyában. Kritikus állapotú beteg nem csak az intenzív osztályon feküdhet,
előfordul sürgősségi osztályról történő diagnosztikus vizsgálat és más kórházi
osztályokról intenzív osztályra történő betegszállítás is.
Jól képzett, speciális eszközparkkal rendelkező dedikált transzport egységek
szükségesek a kritikus állapotú betegek gyors és biztonságos szállításához, mely
hazánkban
jellemzően
magába
foglalja
a
diagnosztika
alatti
betegfelügyeletet/ellátást is. Az ilyenfajta ellátás magában foglalja az
aneszteziológia és intenzív orvosok szaktudását és a mentőn szerzett tapasztalatokat.
A kórházon belüli transzport esetében hasonló alapelvek mentén szükséges
eljárnunk, mint az interhospitális transzport esetén, nem szabad teret engedni a
hanyagságnak, még ha a szállítási távolság és idő rövidnek is tűnik. Ma már
ismeretes evidencia az, hogy a beteg túlélése jobb, ha a transzportot erre szakosodott
egység és személyzet bonyolítja és nem a reguláris mentőegységek.

I./12.2. Szállítási trauma
Megjegyzés
A szállítási trauma
minden a szállításhoz
kapcsolt, a beteg
állapotát negatívan
befolyásoló esemény

Kérdés
Melyek a legfontosabb
problémák szállítás
alatt?

A „szállítási trauma” fogalmát ma már komplex módon értelmezzük és magába
foglalja a szállításhoz kapcsolt minden, a beteg állapotát negatívan befolyásoló
eseményt.
Szállítás alkalmával a beteg kikerül a biztonságos környezetből, lecsökken a
rendelkezésre álló diagnosztikus és terápiás eszközök száma, rendszerint
alacsonyabb tudásszintű „transzport gépekkel” vagyunk kénytelenek az ellátást
biztosítani, sok esetben nem optimális a beteg elhelyezése és hozzáférhetősége sem.
A legfontosabb problémák szállítás alatt:
● Szállítás alatt az eszközök, kanülök rögzítése sem optimális, ezek
vongálódhatnak, esetleg diszlokálódhatnak, melyek a beteg ellátását,
követését negatívan befolyásolják, a betegnek fájdalmat okozhatnak annak
minden nemkívánatos mellékhatásaival együtt.
● A vitális paraméterek követése pontatlanná válhat.
● Szállítás alatt a betegre ható erők miatt a vázizomzat tónusa emelkedik, a
tudattalan beteg is sok esetben igyekszik rögzíteni a fájdalmas testrészeit,
szimpatikotónia alakulhat ki, így emelkedik az oxigénfogyasztás, az
oxigénszállítási igény, melyek kielégítéséhez a légzési és keringési
perctérfogat emelkedése szükséges, amennyiben ez nem biztosított
oxigenizációs és széndioxid eliminációs zavar alakulhat ki.
● A légzésszám/percventiláció emelkedése a lélegeztetés módjától függően
aszinkrónia kialakulását hozhatja annak minden káros hatásával.
● Szállítás alatt számtalan esetben látjuk a gravitációs és egyéb gyorsulásos
erők hatását, gondoljunk csak a beteg kocsiba való be-ki tételére, erősebb
lassításra, meredek utakon, vagy éppen a kórházi rámpákon való áthaladásra.
A beteg vagy hordágy megfelelő pozicionálásával ezek hemodinamikai és
cerebrális nyomásra való hatása részben kivédhető, de teljesen eliminálni
nem tudjuk.
● Nem minden esetben tudjuk biztosítani a megfelelő külső hőmérsékletet sem.

●

Megjegyzés

Szállítás alatt különösen tekintettel kell lennünk az eszközök és a beteg
szabályos rögzítésére is, ezzel számtalan (iatrogén) sérülésnek vehetjük
elejét.

A nem megfelelően
Összességében elmondhatjuk, hogy számtalan behatás éri a beteg egészét, ezek
végzett transzport
maradandó károsodást közül sokkal nem is találkozunk az intenzív osztályon, így csak a megfelelő sokszor
kiegészített monitorozás mellett tudjuk a szövődményeket elkerülni vagy enyhíteni,
okozhat a betegben
így különösen fontos a szállítás alatt a biztonságos, több paraméterre kiterjedő
monitorozás. A nem megfelelően végzett transzport maradandó károsodást okozhat
a betegben.

I./12.3. A pre-, intra- és interhospitális transzport jellemzői
A szállítás indikációi:
● Diagnosztikus vizsgálatok (rtg, UH, CT, MRI, angiográfia stb.)
● Kórházak és kórházon belül betegosztályok közötti betegáthelyezés.
● Műtéti és egyéb beavatkozások (perkután drainage, stent beültetés
stb.)
● Szállítási módok:
● A betegszállítások zöme földi szállítással történik, de hazánkban is
elérhető a légi, elsősorban helikopterrel végzett betegtranszport.
● Az optimális módszer megválasztásakor figyelemmel kell lennünk a
szállítási távolságra, a fogadó és küldő kórházban van-e, vagy milyen
távolságban van leszállóhely, vagy arra alkalmas terület, így a
szállítási idő mennyi lenne földi vagy légi úton, a beteg állapotára,
mennyire várható menet közben beavatkozási igény, a sürgősség
fokára, a szállító eszköz felszereltségére.
● A szállítás tervezése:
● Mindig a kezelő team feladata és felelőssége, hogy megítélje a
szállítás cost-benefit arányát, és döntsön a szállítás szükségességéről.
Amennyiben bizonytalan a szállítási rizikó konzultálnak a szállító
egység vezetőjével a szállítással kapcsolatos veszélyekről.
Ugyanakkor a szállítás felelőssége a szállító team-é és így ők
mondják meg végső soron, hogy a beteg szállítható-e vagy sem,
illetve mi szükséges ahhoz, hogy a beteget szállítható állapotba
lehessen hozni.
● A szállítást csak és mindig stabil állapotban lehet megkezdeni, a
szállítás alatt biztosítani kell minden olyan beavatkozást, terápiát, ami
a stabil állapot megőrzéséhez szükséges. Amennyiben a küldő
intézmény és a szállító egység a beteget nem képes stabil állapotba
hozni (mert például nem áll rendelkezésre a megfelelő terápiás
eszközpark), a beteg egyetlen esélye, ha megfelelő intézménybe jut,
akkor ezt a tényt dokumentálva a küldő intézmény kérheti az instabil
beteg „ultimum refugium” szállítását, de ez esetben is minden
lehetséges és rendelkezésre álló eszközzel meg kell próbálni a beteget
megfelelő állapotban tartani.
● Az intenzív osztályon fekvő kritikus állapotú betegek szállítását
olyan módon kell megszervezni, hogy az ellátás színvonala a
transzport során a lehető legjobban megközelítse azt a szintet, mint az
intenzív osztályon.
● A kórházon belüli és kívüli szállítás alatt a kritikus állapotú beteg
vitális funkcióit folyamatosan biztosítani kell, amely megfelelő
felszerelést és a szövődmények elhárítására képes kísérő személyzetet
igényel. Az irányelvek alapján minden kórháznak rendelkeznie kell
egy saját viszonyaihoz szabott helyi protokollal, amely a kórházon
●

Kérdés
Instabil beteg milyen
esetben szállítható csak?

belüli betegszállítást szabályozza.
Alapvetően törekedni kell a szállítás alatt is a megfelelő oxigén
transzport biztosítására, vagyis felnőtteknél 80 Hgmm minimális
artériás középnyomásra, 100 Hgmm-es artériás oxigén és 34-37
Hgmm-es artériás széndioxid nyomásra.
● Személyzet:
● A szállító személyzet minimum három főből kell, hogy álljon,
optimálisan a kritikus beteg ellátásában és a szállításban járatos
orvosból, szakápolóból és általában még egy főből, aki lehet a
gépjármű vezetője is, ha van megfelelő egészségügyi jártassága,
ismeri az eszközöket, és megfelelő vizsgája van a CPR-ALS körből.
Némely esetben további szakszemélyzetre is szükség lehet.
● Felszerelés:
● Transzport betegágy: olyan speciálisan felszerelt betegszállító kocsi,
amely alkalmas a kritikus állapotú beteg biztonságos szállítására.
Jellemzői: oxigén-palack tartó, infúziós állvány, monitor-tartó,
lehajtható oldalrácsok, könnyű irányíthatóság, fejvég emelés-billentés
lehetősége.
● Transzport lélegeztetőgép a légúti nyomás, percventiláció
monitorozás lehetőségével, szétcsúszási riasztási funkcióval
● Megfelelő mennyiségű oxigénforrás, beleszámítva a váratlan
késlekedéseket is
● Hordozható páciens monitor az alábbi minimális funkciókkal:
a.
EKG
b.
Invazív vérnyomásmérő (minimum 2 csatornás)
c.
Nem-invazív vérnyomásmérő (tartalékként)
d.
Pulzoxyméter
e.
Capnográf
f.
Hőmérő (testfelszíni és testüregi szondával)
● Szívó eszköz, mely alkalmas váladék és mellkasi szívásra is
● Akkumulátoros fecskendős gyógyszeradagoló pumpa (minimum 2
db)
● Akkumulátoros infúziós adagoló pumpa (minimum 1 db)
● Intubációs felszerelés, alternatív légútbiztosító eszközök
● Lélegeztető ballon, maszk
● Vénás kanülök, hólyagkatéter, gyomorszonda, stb
● Mellkasi drainage szett
● Defibrillátor
● Tartalék akkumulátorok, töltők
● Takaró
● Gyógyszerek:
a.
Altató, szedatív hatású szerek
b.
Izomrelaxánsok
c.
Major analgetikumok
d.
Antikonvulzív szerek
e.
Mannisol, vízhajtó
f.
Vazoaktív gyógyszerek
g.
Inotróp gyógyszerek
h.
Az újraélesztés gyógyszerei
i.
Vérnyomáscsökkentő szerek
j.
Antiaritmiás szerek
k.
Infúziók
● Telefon, rádió
● Kötszerek, kissebészeti eszközök, rögzítések
● Gyerek ellátásához szükséges felszerelések, kiegészítések
●

Kérdés
Melyek a legfontosabb
eszközök, amelyek
szükségesek egy kritikus
állapotú páciens
szállítása alkalmával?

Átadás-átvétel:
● Átadás-átvétel mindig orvos és orvos vezetésével történjen, a beteg
mellett, beleértve az eszközök, gyógyszeradagolók egyéb
felszerelések, kanülök átnézését is.
● Az átvételnek mindig ki kell térnie a beteg krónikus és aktuális
állapotára, a zajló kezelésre, a diagnosztikus adatokra (vérgáz, RTG,
CT, labor, alvadási státusz, stb.), az elvégzett beavatkozásokra,
sérülésekre, várható eseményekre.
● Fontos meggyőződni a fogadó hely készségéről is, értesíteni őket a
várható érkezésről.
● A szállító személyzet kérhet további vizsgálatokat, ha azt a
betegbiztonság indokolja.
● Szállíthatóság megítélése
● Légút
a. A légút biztonságos vagy intubálással biztosított
b. Endotrachealis
(ET) tubus pozíciója ellenőrzött
stethoscoppal és röntgennel vagy bronchocoppal
● Lélegeztetés
a. Szedált vagy éber, de a lélegeztetést és a tubust jól tűrő
beteg
b. Lélegeztetése megfelelően biztosítható a transzport
lélegezetővel
c. Adequált gázcsere ellenőrzött artériás vér gázzal
● Keringés
a. Szívfrekvencia, vérnyomás stabil
b. Szövet és szervek perfúziója adequát
c. Minden nyilvánvaló vérveszteség felügyelt
d. A keringő vér mennyisége helyreállított
e. Haemoglobin adequált
f. Minimum két véna hozzáférés
g. Artéria és centrális véna hozzáférés, ha szükséges
● Neurológia
a. Rohamok kontrolláltak, metabolikus esetek kizártak
b. Megnövekedett koponyán belüli nyomás megfelelően
kezelt
● Trauma
a. Nyaki csigolyák védettek
b. PTX leszívott
c. Mellkason belüli és hasüregen belüli vérzés kontrollált
d. Hasüregen belüli sérülések adequátan kivizsgáltak és
megfelelően ellátottak
e. Hosszú csontok / medencecsont törések stabilizáltak
● Metabolizmus
a. Vércukor > 4 mmol/L
b. Se Kálium < 6 mmol/L és 3.5 mmol/l felett
c. Ionizált kálcium > 1 mmol/L
d. Sav-bázis egyensúly elfogadható
e. Hőmérséklet megfelelő
● Monitorozás
a. EKG
b. Vérnyomás
c. Oxigén telítettség
d. Lélegeztetett betegnél a kilégezett széndioxid (end tidal)
e. Hőmérséklet
● Szállítás:
●

Kérdés
A szállíthatóságot
milyen paraméterek
alapján dönthetjük el a
páciens vizsgálata
alkalmával?

A szállítás alatt törekedjünk a beteg állapotának megőrzésére,
neurológiai beteg esetében különös figyelemmel a koponyaűri
nyomásra is. Ezért fontos a megfelelő monitorozás, vérnyomást
ajánlott invazív úton mérni, mert mozgás mellett a nem-invazív
mandzsettás módszer nem megbízható.
● A légzést, lélegeztetést a hallgatózáson kívül pulzoxyméter és
kapnográf használatával ellenőrizzük.
● Rendszeres neurológiai kontroll (GCS, pupillák mérete, alakja,
reakciója) felvétele és rögzítése alapvető.
● Amennyiben bármely paraméter kóros változást mutat, ha lehetséges
álljunk meg, értékeljük újra a beteg teljes állapotát, csak így lelhetjük
az igazi okát. Nemegyszer más szervi probléma okozza az adott
paraméter változását, így például a nem megfelelő lélegeztetés vagy
PTX vezet hemodinamikai instabilitáshoz.
● A sérült csontokat rögzítsük, hasonlóan a még ki nem zárt
gerincsérülésekhez.
● Dokumentáció:
● A beteg átvételétől kezdődően a beteg átadásig a szállító egység
felelőssége a beteg állapota, így ezen időtartam alatt betegészlelőlap
vezetése szükséges.
● A betegészlelőlapon az indikáció és a szállítási terv adatain kívül
rögzíteni kell a vitális funkciók (szívfrekvencia, vérnyomás, SaO2)
értékeit és a szállítás alatt bekövetkezett váratlan eseményeket, az
alkalmazott gyógyszereket.
● A betegészlelőlap vezetéséért felelős személyt a helyi protokollban
meg kell nevezni.
●

Megjegyzés
A szállítás alatt
törekedjünk a beteg
állapotának
megőrzésére

Kérdés
Mit szükséges a
betegészlelőlapon
rögzíteni?

Irodalom
1. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja: A kritikus állapotú betegek kórházon belüli
szállítása

I./12.1. E-learning-teszt
1. Szállítási trauma fogalma:
Magába foglalja a szállításhoz kapcsolt minden, a beteg állapotát negatívan befolyásoló eseményt
A szállítás alatt bekövetkező csonttörések elnevezésére szolgál
Mentőautók balesetekor jön létre
Elavult fogalom, ma már nem használjuk
2. Milyen problémát okozhat, hogy a szállítás alatt a betegre ható erők miatt a vázizomzat tónusa növekszik?
Nem okoz problémát
Ízületi subluxatiók/luxatiók kialakulásával járhat
Szimpatikotónia alakulhat ki, a légzési és keringési perctérfogat emelkedik, amennyiben ez nem tud
létrejönni oxigenizációs és széndioxid eliminációs zavar alakulhat ki
Rhabdomyolysis kialakulásához vezethet
3. A szállítás indikációja lehet, kivéve:
Diagnosztikus vizsgálatok (RTG, UH, CT, MRI, angiográfia stb.)
Kórházak és kórházon belül betegosztályok közötti betegáthelyezés
Műtéti és egyéb beavatkozások (perkután drainage, stent beültetés stb.)
Más intézményben dolgozó orvos által végzett konzílium a beteg szállításának indikációját képezi,
mert minden esetben csak a másik intézményben végezhető el
4. Kritikus állapotú beteg esetében a szállítást végezhetjük, kivéve:
Földi úton
Légi úton
Intenzív terápiás szakorvos személygépkocsijával
Kórházban a betegágyon
5. A szállítást milyen esetben lehet instabil állapotú beteg esetében megkezdeni?
„Ultimum refugium” szállítás esetén, ha beteget a küldő intézmény és a szállítóegység pl. a
megfelelő eszközpark hiányában nem képes stabil állapotba hozni
Légi úton minden esetben
Ha a küldő és a fogadó intézmény közötti távolság kisebb, mint 50 km
Infaust beteg esetében

6. A kritikus állapotú betegek szállításához szükséges személyzet áll, kivéve:
A kritikus beteg ellátásában és szállításában jártas orvosból
Szakápolóból
Gépjárműszerelőből
Gépjárművezetőből
7. Kritikus állapotú beteg szállításához feltétlenül szükséges gyógyszer, kivéve:

Vazoaktív gyógyszerek
Inotróp gyógyszerek
Az újraélesztés gyógyszerei
Koleszterinszint-csökkentő gyógyszerek
8. Mit nem kell vizsgálni a szállíthatóság megítélésére?
Lélegeztethetőség
Keringés
FeNa (nátrium-extrakciós frakció)
Neurológia
9. Milyen serum kálium szint esetén szállítható egy beteg, az „ultimum refugium” szállítást kivéve?
3.5 mmol/l és 6 mmol/l között
Csak 3 mmol/l alatt
4 mmol/l és 8 mmol/l között
2 mmol/l és 6 mmol/l között
10. Mi a teendő, ha a szállítás alatt bármely vitális paraméter kóros változást mutat?
Szóljunk a gépjárművezetőnek, hogy gyorsítson
Amennyiben lehetséges álljunk meg, értékeljük újra a beteg teljes állapotát és ha szükséges
avatkozzunk be
Forduljunk meg és induljunk vissza a küldő intézménybe
Ne foglalkozzunk vele, mert a szállítás alatt úgyis minden eszközös vizsgálatunk pontatlan lesz a
mozgás miatt

I./13. Ápolás
1. kép Az intenzív osztályon ápolt beteg
A tananyag elsajátítása után képes lesz átlátni az ápolás rendszerét, az ápolási
folyamat lépéseit és a szükségleteken alapuló ápolás lehetőségeit.
Kulcsszavak: ápolás, ápolási folyamat, szükségletek és kielégítésük

I./13.1. Az ápolás
Az ápolás meghatározása: elsődlegesen a beteg vagy egészséges ember segítése
azon tevékenységeinek elvégzésében, amelyek hozzájárulnak egészségéhez vagy
gyógyulásához vagy békés halálához és amelyeket segítség nélkül maga végezne,
ha lenne hozzá ereje, akarata vagy tudása.
Ha az ápolás definiálását az alapoktól kezdjük, azt mondhatjuk: az ápolás művészet
és tudomány is egyben. Az ápolás tudásanyaga az ápolástudományon,
élettudományokon, az orvostudományon, a magatartástudományon és a
bölcsészettudományokon alapszik. Megköveteli ezen tudományterületek
ismereteinek tudását, megértését, elsajátítását és alkalmazását a mindennapi
gyakorlatban. Ebből az következik, hogy az ápolástudományt úgy fogalmazhatjuk
meg, hogy az a tudományág, amely az ápolással foglalkozik.
Az utóbbi évtizedek gyors technikai fejlődése és az orvostudomány előrelépései
jelentősen kihatottak az ápolás gyakorlatára. Ez a megállapítás fokozottan igaz az
intenzív ellátás során alkalmazott speciális ápolásra.
Ha az ápolást rendszerszemléletben közelítjük meg, azt mondhatjuk, hogy három
fő rendszerből, összetevőből áll: felelősség, funkció és folyamat.
1. Az ápolás mint felelősség
Az ápoló napi munkája, „az ápolás” során minden feladatot köteles a szakma
szabályait betartva megbízhatóan és felelősségteljesen végezni, vagyis minden
tevékenységért felelősséggel tartozik.
2. Az ápolás mint funkció
Az ápolási tevékenységeket az ápoló önállóan, utasításra vagy az orvossal
együttműködve végzi.
3. Az ápolás mint folyamat

I./13.2. Az ápolási folyamat
Az ápolási folyamat az egyének vagy családok és/vagy közösségek érdekében
végzett ápolási beavatkozások összessége. Magába foglalja a tudományos
módszerek alkalmazását:
Melyek az ápolási folyamat
● az ápolási szükségletek megállapítására
lépései?
● ápolási diagnózisok – ápolási problémák megfogalmazására
● a szükségletek kielégítésének megtervezésére
● az ápolás nyújtására, az ápolási tevékenységek megvalósítására
● az eredmények értékelésére /WHO 1976/
Az ápolási folyamat a klinikai ítéletalkotás folyamata. Öt különböző, de
egymáshoz szorosan kapcsolódó és egymásra épülő tevékenység-egységből áll.
1. ápolási anamnézis

2.
3.
4.
5.

ápolási diagnózis
ápolás tervezése
ápolás végrehajtása
ápolás értékelése

2. kép Betegellátás

I./13.2.1. Felmérés, ápolási anamnézis
Az ápoló felméri és folyamatosan gyűjti a beteg állapotával kapcsolatos
információkat. Az ápoló feltárja a beteg állapotát, erőforrásait, szükségleteit.
Amennyiben lehetséges, ezeket az információkat a betegtől kell megszerezni. Ha
ez nem biztosított, akkor a hozzátartozótól vagy a beteget az osztályra szállító
mentőegységtől szerezhetőek a szükséges adatok. Az ápolási anamnézis
felvételekor tulajdonképpen adatgyűjtést végez az ápoló, egy a betegről szóló
„adatbázis létrehozásának” céljából. Ennek érdekében a beteg fizikai, pszichés és
szociális állapotára vonatkozó adatok gyűjtésére kerül sor. Az adatgyűjtés forrása
lehet közvetlenül a betegtől szerzett információk, illetve közvetett pl. az
egészségügyi team tagjainak írásbeli és szóbeli jelentései, betegdokumentáció,
leletek.

I./13.2.2. Ápolási diagnózis
Az ápolási diagnózis fogalmát először 1994-ben határozták meg (NANDA –
Észak-Amerikai Ápolási Diagnózis Társaság). Az ápolási diagnózis klinikai
véleményalkotása a tényleges és lehetséges egészségügyi problémákra,
életfolyamatokra vagy életeseményekre adott egyéni, családi vagy közösségi
válasz. Az ápolási diagnózis alapja az ápolási tervnek, valamint azoknak az ápolási
beavatkozásoknak, amelyek az ápolótól számonkérhetőek. Míg az orvosi diagnózis
a betegséget, a kórfolyamatot állapítja meg, addig az ápolási diagnózis a beteg
tényleges vagy lehetséges reakcióit állapítja meg az adott egészségügyi problémára
vonatkozóan, aminek kezeléséhez az ápolónak hatásköre van.

I./13.2.3. Tervezés

Mi az ápolási terv célja?

Az ápolási terv a felméréskor az ápolási anamnézis során kapott adatok alapján az
ápolási diagnózis szakaszában megfogalmazott problémák csökkentésére vagy
megoldására készül. Az ápolási terv célja, hogy individuális, személyre szabott
ápolást tudjuk nyújtani a betegnek. Az ápolási terv alkalmazása szervezettebbé,
pontosabbá teszi az ápolást, és ezzel együtt a dokumentációt is. Az ápoló és
természetesen a beteget ellátó team a tervben meghatározott célokhoz tudják mérni
a beavatkozások hatékonyságát. Az ápolási terv négy lépésre bontható:
prioritások meghatározása
célok, várható eredmények megfogalmazása
ápolási tevékenységek leírása
ápolási terv dokumentálása
Az ápolási tervet meg kell ismertetni a beteggel, a családdal és a betegellátó team
tagjaival is. A terv részei a célok, a várható eredmények, a tervezett ápolói
beavatkozások és tevékenységek. Ezek a jól elkülönülő egységek tükröződnek
vissza a betegdokumentációban is.
●
●
●
●

I./13.2.4. Ápolási tevékenységek beavatkozások végrehajtása
Az ápoló elvégzi azokat a beavatkozásokat, amelyeket az ápolási tervben

megfogalmazott, melynek célja a beteg segítése a kívánt eredmények elérésében.
Maga a végrehajtás is több lépésben valósul meg. Először a beavatkozás
előkészítése történik, majd a beavatkozás elvégzése, végül a tevékenység pontos,
precíz dokumentálása. Ha a beavatkozás közben szokatlan, nem várt esemény
történik, akkor ennek is szerepelnie kell a dokumentációban.

I./13.2.5. Értékelés
Az értékelés az ápolási folyamat utolsó szakasza. Értékelés során az elvégzett
ápolási tevékenységeket és az ezzel elért eredményeket vetjük össze a tervben
meghatározott célokkal. Az értékelés folyamatosan, rendszeresen, tudatosan
történik. A szisztematikus értékelés az ápolási folyamat lépéseihez kapcsolódik és
szerves része a teljes ápolási folyamatnak. Folyamatosan kell végezni a beteggel
való első találkozástól a beteg osztályról történő elbocsátásáig. A folyamatos
értékelés módosíthatja az ápolási anamnézist, az ápolási diagnózist és magát az
Miért szükséges értékelni az ápolási tervet is. Az értékelés mindig több szinten történik. Értékel maga a beteg és
hozzátartozói, az ápolói és az ellátó team tagjai. Az ápolás menedzsment
ápolást?
különböző szintjei számára is fontos információval szolgálhat az ápolási folyamat
értékelése.

I./13.2.6. Dokumentációs tevékenység, minőségbiztosítás
A dokumentáció vezetése,, illetve maga a dokumentáció az intenzív ellátás során
nagyon fontos és összetett tevékenység. Az ellátás során jelentős mennyiségű
adathalmaz árasztja el a gyógyító team tagjait. Ezt az információ mennyiséget csak
átgondolt, rendszeres és szervezett dokumentációval lehet használni. Az intenzív
ellátás dokuemntációja nem egységes, de tükrözi az adott egység, osztály profilját.
A helyes dokumentációs tevékenység alapelve, hogy a megfelelő információ, a
megfelelő időben, a megfelelő helyre kerüljön. Vagyis az ápolási dokumentáció
vezetését folyamtosan kell végezni, a betegápolás kapcsán minden adatot, történést,
tevékenységet azonnal rögzíteni kell! A korszerű dokumentációhoz hozzátartozik
az ellátás során alkalmazott gépek és műszerek ellenőrzése, és ezek írásos
rögzítése.
A minőség fogalmát a hétköznapi életben egy szolgáltatás vagy termék
megfelelőségének kifejezésére használjuk. Ez az ápolási szolgáltatásra nézve azt
jelenti, hogy az ápolás minősége egy olyan értékítélet, amely az egészség
megőrzésében, helyreállításában vagy fenntartásában résztvevő szereplők által
kinyilvánított és elvárható igények kielégítésének mértékét fejezi ki. Az intenzív
osztályon, a betegellátáskor végzett minőségügyi tevékenységek célja, olyan
ellátás-ápolás biztosítása, amely megfelel a betegek, a szakmai felügyeletek, a
tulajdonos és finanszírozó szakmai elvárásainak.

I./13.3. A szükségletek kielégítésén alapuló ápolás
Ma már elfogadott tény, hogy az ápolás, az ápolási folyamat az emberi
szükségleteken és azok kielégítésén alapul. A szükségletek változhatnak, így ma
még lehetelen megállapítani az emberi szükségletek összességét. Azonban
ismerjük főbb csoportjait és ezek vizsgálatával megismerhetjük azokat, amelyek a
mindennapi betegellátás és ápolás során számunkra fontosak. Az egyik
legismertebb, és az intenzív betegellátás során alkalmazott szükségletrendszer
bemutatása Maslow nevéhez fűződik. Elméletének lényege, hogy a szükségletek
hierarchiában, egymásra épülve helyezkednek el.
Önmegvalósítás szükséglete
személyes fejlődés, alkotási vágy

Nevezze meg az emberi
szükségletek csoportjait!

Megbecsülés szükséglete
önértékelés, önbizalom, büszkeség, tisztelet
Társadalmi szükségletek
valakihez való tartozás és szükségesség érzése, szeretet, megértés, mások általi
elfogadás és tisztelet
Biztonsági szükségletek
állandóság, fizikai és pszichikai ártalomtól való mentesség, védettség,
szervezettség
Fiziológiás szükségletek
Levegő és oxigenizáció, táplálék és folyadék felvétel, pihenés és alvás, mozgás,
védelem és megfelelő hőmérséklet, szabályozási funkciók, keringés, agyi funkciók
1. ábra: Az emberi szükségletek hierarchiája (Maslow szerint)
A következőkben azokat az alapszükségleteket tárgyaljuk, amelyek a test
egészségének helyreállítását célozzák.

I./13.3.1. A légzés biztosítása, oxigenizáció. A köpetürítés – a légúti
váladék mobilizálása
A légzés az oxigén és a szén-dioxid kicserélődése a légköri levegő és a vér között,
valamint a vér és a szövetek között. Egyszerű megfigyeléssel csak a külső légzés
figyelhető meg. A légzés megfigyelése során figyeljük a légzés számát, ritmusát és
hangját. A légzés ritmusának és mélységének megváltozását két jellegzetes fajtája
a Kussmaul- és a Cheyne-Stokes-típus légzés jelzi. A légzőrendszer illetve a szívés érrendszer betegsége miatt kialakuló leggyakoribb légzőrendszeri panasz a
dyspnoe. Fajtái: munkadyspnoe, nyugalmi dyspnoe, orthopnoe, paroxysmalis
nocturnalis dyspnoe. Az ápolás során fontos a tünetek mielőbbi oki terápiája, hogy
ez az alapvető szükséglet biztosítva legyen. Amennyiben szükséges orvosi
utasításnak megfelelő oxigénterápiát alkalmazunk. Fontos megemlítenünk a
köhögés és a köpet megfigyelését is. A köhögés reflexmozgás, melynek
segítségével a légutakat ingerlő különböző anyagoktól szabadulhat meg a
szervezet. Megkülönböztetünk improduktív és produktív köhögést. A köpetürítés
megfigyelésekor azt figyeljük, hogy a beteg könnyen, erőlködés nélkül vagy
nehezen, többszöri próbálkozás után tudja köpetét üríteni. Valamint megfigyeljük
az ürített váladékot is. Az intenzív ellátás során a legfontosabb a légúti váladék
mobilizálása, a légzés támogatása. Ennek biztosítására sok lehetőségünk van pl.
fizikális tevékenységek, inhalációs terápia, légzéstámogató módszerek és az
atelectasiaprofilaxis. Nagy szerepe és jelentősége van a légzési fizioterápia
különböző módszereinek: gyógyszeres inhaláció, mellkasvibráció, pozíciós
drainage, pozíciós átlélegeztetés, expectoratio, forszírozott kilégzési technika
alkalmazása, mellkas mobilizálása, légzési technika javítása.
.3.kép Lélegeztető gép
A megfelelő oxigenizáció biztosítására több lehetőségünk is van, pl: oxigénterápia
szondával vagy arcmaszkkal, invazív és noninvazív gépi lélegeztetés.
4. kép Noninvazív lélegeztetés
I./13.3.2. A pihenés és a mozgás szükséglete és kielégítése
Melyek az oxigénterápia
lehetséges módjai?

A pihenés az az állapot, amelynek során a szervezet a munka és más külső
tényezők okozta fáradtságot megszünteti, munkabírását helyreállítja. A pihenés
formái esetében aktív és passzív pihenésről beszélhetünk. A szervezetet ért minden

nagyobb káros behatás pl. a betegség után arra az időre, amíg a szervezet
ellenállóképessége vissza nem tér, fokozott pihenésre van szüksége. Az alvás a
szervezet pihenését szolgálja. Különösen fontos a beteg alvásigényének felmérése.
A beteg betegségéből kifolyólag nem mindig tud pihenni, szervezet kifáradhat.
Ehhez adódik a szokatlan környezet, idegen emberek, kórházi napirend, a beteg
környezetében zajló események. Ezért fontos a beteg alvásszükségletének és
alvással kapcsolatos problémáinak felmérése és hatékony megoldása. A pihenési
szükséglet kielégítésének alapvető eszköze a betegágy. A betegágynak mind a
beteg, mind az ápolás szempontjából megfelelőnek kell lennie. A beteg kényelmét
szolgáló eszközök: háttámasz, lábtámasz, kapaszkodó, ágyasztal, éjjeli szekrény,
takarótartó, betegemelő, karosszék, elhúzható függöny. A beteg fektetése az orvos
által előírt módon történik. A beteget fektethetjük háton, oldalt, félig ülő, ülő
helyzetben, hason és lejtőztetve. Az intenzív ellátásban speciális ágyak állnak
rendelkezésünkre a beteg megfelelő fektetéséhez. Az ágyon belüli
helyzetváltoztatás műveleteihez ma már elektromos vezérlést alkalmaznak. Ezek a
legújabb típusú ágyak már igen sok „extra” szolgáltatással is rendelkeznek:
távirányító készülék; a beteg oldal irányú forgatása lehetséges; a sérülések
elkerülése végett övekkel rögzíthető pl. az eszméletlen beteg; a fekvőfelületben a
levegő hőmérsékletét, nyomását, áramlását szabályozni lehet; újraélesztés esetén az
erre a célra szolgáló kar meghúzásával a fekvőfelületből a levegő kiáramlik, a
beteg kemény alapon felszik és máris kezdhető a beavatkozás. Az ágyak tartozékai
közé soroljuk az oldalrácsokat, az infúziós állványokat, antidecubitor eszközöket,
kapaszkodó, ágyasztal, éjjeli szekrény, katéterzsáktartók stb.
A mozgás az egyik alapvető életjelenség, amelynek két alapvető megnyilvánulási
formája van: a helyzet- és helyváltoztatás. A mozdulatlanságra ítélt beteg
szervezetében a szívműködés, a bélműködés, az egész anyagcsere is hátrányosan
megváltozik. Ha ez az ártalom a végtagokat is érinti, egy bizonyos idő múlva az
izomzat sorvadni kezd, az izületek kötötté válnak, így a beteg mozgásában
korlátozottá válik. Ezt megelőzendő az intenzív ápolás során a fektetésre és a
mobilizációra igen nagy hangsúlyt kell fektetni. A megfelelő fektetés, a speciális
intenzív ágyak használata és mobilizáció biztosítja a decubitus megelőzést és a
Milyen lehetőségek vannak
kontraktúra profilaxist. A decubitus kialakulására fokozottan fogékonyak a
a beteg mobilizálására?
keringési zavarban szenvedők és a vazoaktiv kezelésben részesülő betegek.
A decubitus profilaxisának módjai:
speciális intenzív ágy használata, ennek hiányában antidecubitor matrac,
sarokgyűrű, könyökgyűrű alkalmazása
● beteg mozgatása, forgatása lehetőleg kétóránként
● 30 fokos ferde fektetés
● bőrkeringés javítása, bőredzés.
Kontraktúrák megelőzésének lényege, hogy a beteget fiziológiás középállásba
helyezzük. A beteg mobilizációjakor több dologra is figyelni kell:
●

a mobilizáció mindig fokozatos és folyamatos legyen
a mobilizációt az orvos írja elő
a mobilizáció során a betegmegfigyelést folytatni kell
megfelelő körülmények biztosítása a mobilizációhoz
A beteg fektetési módját és mobilizálását az észlelőlapon dokumentálni kell.
●
●
●
●

I./13.3.3. A táplálkozás szükséglete és kielégítése
Az anyagcsere a felépítési és lebontási folyamatok egysége. A táplálkozás az
anyagcsere egyik alapvető folyamata. A beteg táplálásával való foglalkozás, a
táplálkozási anamnézis felvétele a dietetikus feladata. Az intenzív osztályok, az
intenzív ellátás ebből a szempontból is speciális. Az itt dolgozó ápolóknak,

orvosoknak ismerniük és alkalmazniuk kell ennek a szakterületnek az ismereteit is.
A diéták előírása, a táplálásterápia felállítása orvosi kompetencia, míg a
mestertséges táplálás kivitelezése, a beteg étkeztetése az ápoló feladata és
felelőssége. Az egészségügyi intézetekben a tálalást központilag előkészített, tálcás
tálalási rendszerben végzik, a beteg névre szólóan, előírt diétájának megfelelően
kapja meg az ételeit.
Milyen lehetőségei vannak Amennyiben mesterséges táplálásra van szükség ez enterális illetve parenterális
úton valósítható meg.
a beteg táplálásának?
1. Enterális mesterséges táplálásra szondákat alkalmazunk. Ezek lehetnek
transznazális vagy perkután szondák. A transznazálisan alkalmazott szondákat
levezethetjük a betegnek standard módon illetve endoszkópos segítséggel. A
perkután szondákat sebészi megoldással lehet behelyezni. A beteg szondán történő
táplálásának lehetséges módjai: a gyomorba illetve vékonybélbe történő táplálás.
2. Parenterális táplálás során az emésztőrendszer megkerülésével, közvetlenül az
érpályába juttatjuk a tápanyagokat. Ez történhet teljes vagy részleges parenterális
táplálással.
A beteg táplálása során gondot kell fordítani a megfelelő folyadékbevitelre is. A
bevitt enterális és parenterális folyadékok mennyiségét az észlelőlapon
dokumentálni kell.
I./13.3.4. A széklet- és vizeletürítés szükséglete
A normálisnak tartott naponta egyszeri székletűrítéstől intenzív betegek esetében
két irányba történhet eltérés.
1. Diarrhoea, melynek oka lehet
● gyógyszerek mellékhatása
● szondatáp bakteriológiai kontaminációja
● nem megfelelő ozmolaritású tápszer kiválasztása
● akut infekciós betegségek.
2. Obstipatio, melynek oka lehet:
● megfelelő mozgás hiánya
● bél megváltozott baktérium flórája
● posztoperatív bélparalysis
● ballasztanyagok hiánya.
A széklet felfogására szolgáló eszközök az ágytál, valamint mobilizálható beteg
esetén a WC-szék. Kontaktus képtelen vagy inkontinens beteg esetén
pelenkanadrágot alkalmazunk.
A székletürítés tényét, gyakoriságát, a széklet milyenségét az észlelőlapon
dokumentálni kell.
A vizeletürítés gyakorisága és mennyisége életkoronként változik. Egészséges
ember napi vizelet mennyisége 800-1500 ml között mozog. Az intenzív osztályon
fekvő beteg esetében több tényező is befolyásolja a vizelet mennyiségét: a
folyadékfelvétel, a táplálék víztartalma, a testhőmérséklet, a levegő hőmérséklete,
kóros körülmények pl. diarrhoea, gyógyszerek, bevitt folyadék mennyisége és
egyes betegségek.
A vizelet felfogása alatt azt érjük, hogy a beteg által ürített teljes
vizeletmennyiséget felfogjuk, hogy annak számszerű értékelése lehetővé váljon,
valamint vizsgálatra küldhető legyen.
A katéterezés során a húgyhólyag mesterséges kiürítését végezzük. A katéterek
különböző anyagból készülnek (hajlítható gumi és műanyag) és más-más
hosszúságúak és vastagságúak. Hosszúságuk az igényeknek megfelelő,
vastagságukat egységben fejezzük ki. Egy katéteregység 1/3 mm-nek felel meg,
tehát egy 12. számú katéter 4 mm vastagságu. Ma már a mindennapi betegellátás
során csak egyszer használatos katétereket alkalmazunk! Nelaton, Tiemann és

ballonos katéterek vannak forgalomban.
Az állandó hólyagkatéter behelyezésének két módja lehetséges: transurethralis és
suprapubikus. Katéter alkalmazása során a következő szabályokat kell betartani:

Milyen katétereket
alkalmazhatunk állandó
katéterezés során?

a katéterezés általános szabályainak betartása
a katéter és a vizeletgyűjtőzsák szétcsúszásának megakadályozása
a vizeletgyűjtőzsák mindig a hólyagnívó alatt legyen
előírt higiénés rendszabályokat minden esetben be kell tartani
állandó katéter cseréjét 7–10 naponként végezzük
állandó katéter megszüntetésekor leszoktatási tréninget kell alkalmazni.
Az ürített vizelet mennyiséget a vizeletgyűjtő zsák ürítésekor az észlelőlapon
dokumentálni kell.
●
●
●
●
●
●

I./13.3.5. A higiénés szükségletek és kielégítésük
Az intenzív betegellátás során a beteg személyi higiénéjét minden esetben
biztosítani kell, tekintet nélkül méretére, helyzetére, fizikai és emocionális
állapotára. A napi tisztálkodás nemcsak az izzadságot, a szennyeződéseket
távolítjuk el a beteg bőréről, hanem serkentjük a keringést, ezáltal
megakadályozhatjuk a decubitus kialakulását, fokozzuk a beteg komfortérzését. A
beteg testének tisztán tartásához szükség van megfelelő tisztálkodási eszközökre,
valamint a tisztálkodási lehetőségek ismeretére. Hogy milyen módon mosdatjuk a
beteget, az a következők tényezők befolyásolják:
elsődlegesen a beteg állapota
a betegség természete
a beteg kora
az orvos utasítása.
Ágyhoz kötött, de mobilizálható beteget tolószékben kitolhatjuk a fürdőbe, és
zuhanyfürdőt vehet. A zuhanyozás ne tartson sokáig, a beteget ne hagyjuk egyedül
a fürdőben! Az intenzív ellátásban azonban gyakoribb a beteg ágyban történő
mosdatása. Mielőtt a mosdatást megkezdenénk meg kell győződni a beteg
állapotáról, szabad-e mozognia, tud-e mozogni. A mosdatás közben is
folyamatosan meg kell figyelni a beteget és paramétereit.
Bőrápolást, a beteg bőrének lemosását naponta 1-2-szer illetve szükség szerint kell
végzeni. A bőr állapota alapvetően meghatározza a használható anyagokat. A
lehetséges anyagok: szappanok, szintetikus detergensek. A mosófolyadék
hőmérséklete 10 C-kal legyen alacsonyabb a test hőmérsékleténél.
Az alkoholos bedörzsölés befolyásolja a bőr zsírtartalmát, így használata előtt fel
kell mérni a beteg bőrének állapotát.
A személyi higiéne fontos része a szájápolás. A folyamatos szájápolás célja a
mikroorganizmusok inváziójának csökkentése. Eszméletlen, intubált beteg esetén
fokozottabban kell figyelni a szájhigiéné biztosítására. Alkalmazható módszerek:
fogmosás – fogkefe használata váladékszívóval, borax-glicerines szájecsetelés, a
termelődő nyál, illetve váladék folyamatos eltávolítása. Candida albicans ellen
Nystatin oldatot használhatunk ecsetelésre.
A haj gondozása is fontos. Napi kifésüléssel illetve szükség szerint az ágyban
kivitelezhető hajmosással a beteg haja higiénikusan kezelhető.
Szemápolás elengedhetetlen a comás, szedált vagy relaxált beteg esetében, mivel
ilyenkor a szem fiziológiás öntisztulása kiesik, ezért kiszáradás lép fel. Ennek
megelőzése végett naponta többször sterill bucival vagy tupferral és streil NaCloldattal kell elvégezni a szem tisztítását. A tisztítást mindig kivülről befelé a könny
csatorna felé irányuló törléssel végezzük.
●
●
●
●

Milyen módszerekkel
biztosíthatjuk a beteg

6. kép Intenzív betegellátás

megfelelő szájhigiénéjét?

I./13.3.6. A megfelelő testhőmérséklet biztosítása
A testhőmérséklet értéke a szervezet hőtermelése és hővesztése egyensúlyi
folyamatainak eredménye. A testhőmérsékletet befolyásoló tényezők a kor, a
fizikai aktivitás, hormonhatások, napszaki ingadozások, szélsőséges környezeti
hőmérséklet, betegség. A testhőmérsékletet az észlelőlapon grafikusan ábrázoljuk.
A láz kezdődhet hirtelen, hideg rázással egy-két óra alatt és kialakuhat
fokozatosan, napról-napra. A láz megszünése történhet hirtelen (krízissel) vagy
elhúzódóan (lízissel).
Az emelkedett testhőmérséklet csökkentésének lehetséges módjai:
hűtő lemosások: alkoholos víz, víz, ecetes víz
helyi hűtés: jégpakolás, hűtőelemek alkalmazása a nagy erek közelése
légáramlásos hűtés: air-flow ágyak
hypothermia készülékek: erre fektetjük a beteget vagy evvel takarjuk be
hűtött infúzió adása
gyógyszeres terápia: oki és tüneti terápia alkalmazása
Hypothermia a maghőmérséklet 37C alá való csökkentését jelenti. A lehülés már
veszélyes határa a maghőmérséklet 31-32C alá csökkenése.
●
●
●
●
●
●

Hogyan tudjuk ellenőrizni a
beteg testhőmérsékletét?
Hypothermia ellátása:
● 30C felett: passzív újramelegítés: melegítő takaró, meleg környezet,a gyors
felmelegítést el kell kerülni
● 30C alatt: aktív felmelegítés szükséges – test belső melegítése szív-tüdő motor
segítségével.
Ajánlott irodalom
Mezőcsáti Melinda – Piskóti Zoltánné: Az intenzív ellátást igénylő betegek ápolása
Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2005 Budapest
Potter, P.A. – Perry, A.G.: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai
Medicina Kiadó 1996 Budapest

I./13.1. E-learing teszt
1
Az ápolás folyamat jól elkülöníthető szakaszból áll:
Ápolási diagnózis, tervezés, végrehajtás és ellenőrzés.
Ápolási anamnézis, ápolási diagnózis, tervezés, végrehajtás és ellenőrzés.
Ápolási anamnézis, tervezés, végrehajtás és ellenőrzés.

2
Mikor és ki határozta meg az ápolási diagnózis fogalmát?
1994-ben határozta meg az Észak-Amerikai Ápolási Diagnózis Társaság.
1994-ben határozta meg a Dél-Amerikai ápolási diagnózis Társaság
1990-ben határozta meg az Észak-Amerikai Ápolási Diagnózis Társaság.

3
Hogyan ábrázolhatjuk a testhőmérsékletet az észlelőlapon?
A testhőmérsékletet az észlelőlapon grafikusan ábrázoljuk.
A testhőmérsékletet csak számokkal ábrázoljuk az észlelőlapon.
A testhőmérsékletet csak vonaldiagrammal ábrázoljuk.

4
Hogyan biztosíthatjuk a beteg személyi higiénéjét?
Az intenzív betegellátás során a beteg személyi higiénéjét nem kell minden esetben biztosítani.
Eszméletlen, intubált beteg esetén nem kell fokozottabban figyelni a szájhigiéné biztosítására.
Az intenzív betegellátás során a beteg személyi higiénéjének biztosítási módját elsődlegesen a beteg állapota
határozza meg.

5
A szükségletek kielégítésén alapuló ápolásra igaz, hogy
az ápolási folyamat az emberi szükségletek megállapításán és kielégítésén alapul.
a biztonság szükségletének kielégítése megelőzi a fiziológiás szükségletek biztosítását.
a beteg ember szükségletei megegyeznek az egészséges emberek szükségleteivel.

6
A beteg mesterséges táplálására igaz, hogy
enterális úton csak transznazális szondán keresztül alkalmazzuk.
enterális és parenterális úton tudjuk megvalósítani.
parenterális formában csak részleges táplálást tudunk biztosítani.

7.
Mit értünk a vizelet felfogása alatt?

Vizelet felfogás alatt azt érjük, hogy a beteg által ürített teljes vizeletmennyiséget felfogjuk, hogy annak
számszerű értékelése lehetővé váljon.
Vizelet felfogás alatt azt értjük, amikor csak vizsgálatra küldés céljából felfogjuk a vizeletet.
Vizelet felfogás alatt az óradiurézist értjük.

8.
Az intenzív ápolás során az alkalmazott decubitus prevenció lehetőségei:
Kizárólag a beteg mozgatására, forgatására terjed ki.
Kizárólag a bőrkeringés javítására, a bőredzésre terjed ki.
Beteg fektetése 30 fokos ferde fektetésben.

9.
Az észlelőlapon történő dokumentációra igaz:
Az ápolási beavatkozások dokumentációját nem kell folyamatosan végezni.
A székletürítést tényét, gyakoriságát, a széklet milyenségét az észlelőlapon dokumentálni kell.
A bevitt enterális és parenterális folyadékok mennyiségét nem kell minden esetben az észlelőlapon
dokumentálni.

10
A megfelelő oxigenizáció biztosítására a következő lehetőségeink vannak:
Invazív és noninvazív gépi lélegeztetés
Oxigénterápiát csak arcmaszkkal biztosíthatunk.
Oxigénterápiát csak orrkatéteren keresztül biztosíthatunk.

I./14. Fizioterápia
cél(ikon)

Számos klinikai tanulmány igazolta már, hogy a súlyos állapotú betegek sikeres kezelésének egyik
feltétele a beteget ellátó intenzíves team felkészültségén túl a teamen belüli tevékenységek ismerete
és az összeszokottság. Ezért fontosnak tartjuk a team elengedhetetlen részeként dolgozó
gyógytornász-fizioterapeuta evidencia alapú tevékenységének ismertetését, hangsúlyozva, hogy
bizonyos fizioterápiás módszereket a team többi tagja is alkalmaz a 24 órás betegellátás
folyamatában.
A fejezet elsajátítása segíti annak megértését, hogy milyen hatásai vannak a különböző fizioterápiás
beavatkozásoknak a súlyos állapotú betegnél. A fejezet végén ismertetjük a jelenleg ismert
evidencia alapú fizioterápiás algoritmusokat a különböző kórállapotokhoz kapcsolva.

Bár a fizioterápia alkalmazása az intenzíves betegellátásban több mint 30 évre tekint vissza,
evidencia alapú megközelítésére sokáig kellett várni, az első tanulmány erre vonatkozóan 2000-ben
bevezetés jelent meg Ausztráliában. A klinikai vizsgálatok elsőként a jól ismert mellkasi fizioterápiás
beavatkozásokra és a pozícionálásra irányultak a súlyos állapotú invazívan lélegeztetett betegeknél,
(ikon)
a kimenetel kockázata, a szövődmények száma és a gazdasági ráfordítások miatt, és csak ezt
követően vizsgálták a korai mobilizáció hatásait. A hatékonyságon túl vizsgálták a fizioterápia
biztonságosságát is a súlyos állapotú betegek kezelése során. Megállapítást nyert, amelyet azóta
számos kongresszuson idéztek is, hogy a fizioterápia az egyik legnagyobb metabolikus
igénybevételű beavatkozás az intenzív osztályon, ezért alkalmazása során a gyógytornászfizioterapeutának tudnia kell kiválasztani a maximálisan hatásos és legkevésbé rizikót jelentő, az un.
”biztonságos zónában” mozgó megfelelő kezelést és annak paramétereit.
2008-ban jelent meg az első európai intenzíves fizioterápiás szakmai ajánlás a „European
Respiratory Society” és a „European Society of Intensive Care Medicine” állásfoglalásával. Ezek
alapján az intenzíves fizioterápia célja a pulmonális állapot stabilizálása, javítása és a
dekondicionált állapot megelőzése, kezelése. A fizioterápia módszerei négy fő csoportba
sorolhatóak: légzési fizioterápiás módszerek, pozícionálás, fekvőbeteg mobilizáció és
mozgásterápiás kezelések.

I./14.1. A légzési fizioterápia
A légzési fizioterápia alapja a gyógyszeres inhaláció: a váladék oldására, a mukociliáris
tevékenység javítására és az esetleges hörgő spazmus oldására. Ezt a módszert invazívan
lélegeztetett betegnél a lélegeztetőgép belégző körébe helyezett speciális gyógyszerporlasztó
készülékkel végezzük, míg a nem lélegeztetett betegnél ultrahangos készüléket alkalmazunk a
hatékonyság érdekében. A légzési problémákkal küzdő beteg megváltozott légzési mintázata,
jellemzően alacsony légzési volumene és magasabb légzésszáma miatt az elporlasztott gyógyszerek
mélyebb tüdőterületekre történő lejuttatása csak abban az esetben lehetséges, ha optimalizáljuk a
körülményeket, megnöveljük az inhalációs időt (20-30 min) és félig ülő pozícióba (≥60°) helyezzük
a beteget, amely javítja a légzési mintázatot és respirációs mechanizmusokat (1. kép).
A légzési fizioterápia célja a hipoventiláció, az atelektázia és bronchiális váladékretenció
megelőzése vagy kezelése a légzési volument növelő fizioterápiás módszerekkel. Különböző
mértékben, de igazoltan hatásos a mély légzési gyakorlat, a „volumetric exserciser”(volumetriás
gyakoroltató) a fizioterápiás noninvazív lélegeztetés, a mobilizáció (ágy szélére kiülés, felállás, séta)
és a felső végtagi mozgásgyakorlatok illetve invazívan lélegeztetett betegeknél a manuális
hiperinfláció.
A világ minden részén használatos „volumetric exerciser” olyan egyszer használatos légzési

segédeszköz, amellyel a beteg aktívan belélegzik (2. kép). Számszerűen mutatja a belégzési
volument és jelzi a légzési áramlás gyorsaságát, így a lassú és gyors légvételek változtatásával a
légzési volumen növelésén túl egyaránt javítja a bordaközi izmok és a rekeszizom funkcióját is. A
látható eredmények motiválják a betegeket, ezért a vizsgálatok hatásosabbnak ítélik meg a mély
légzési gyakorlatokkal szemben.
A leghatékonyabb volumennövelést a fizioterápiára használatos noninvazív lélegeztető gépekkel
(Bird, Bennett) tudjuk elérni speciális szájrész (csutora) használatával. A noninvazív lélegeztető
gépekkel megfelelő oxigénkínálatot lehet biztosítani a fizioterápia során, így súlyos állapotú,
hipoxiás, de kooperáló betegnél sikeresen csak ez a módszer alkalmazható a hipoventiláció, az
atelektázia és a váladékretenció kezelésére megfelelő körültekintéssel és monitorozással (3. kép).
A manuális hiperinflációt lélegeztető ballonnal végezzük invazívan lélegeztetett betegnél a rosszul
ventiláló tüdőterületek megnyitására speciális esetekben. Alkalmazásának indikációja függ az adott
kórállapottól és lélegeztetés invazivitásának mértékétől (PEEP <7.5 vízcm). Modern respirátorok
esetén leginkább krónikus lélegeztetés során a lélegeztetés felfüggesztésekor alkalmazzuk a
leszoktatás folyamatában.
Összességében minden volumennövelő módszer hatásos, mert a váladékot a perifériásabb
bronchiolusokból a centrálisabb légutak felé juttatják. A váladék centrális légutakba kerülve a
betegek köhögési ingerét váltja ki és így a váladék köpet formájában eltávolítható. Hangsúlyozni
szeretnénk azonban, hogy a köhögési reflex egy összetett védekező reflex, amely több szinten
sérülhet. A tracheában és a főhörgőben levő receptorok működéséhez elengedhetetlen az ép
központi idegrendszeri működés, ezért erőteljesebb szedációnál ez az irányítás zavart szenvedhet. A
központi idegrendszerből érkező válasz összetett: mély légvételt követően erőteljesen
összehúzódnak a kilégző és segédkilégző izmok a hangszalagok egyidejű zárása mellett, így az
intrapulmonális nyomás magasra emelkedik. A hangszalagok reflexes nyitásával a levegő
robbanásszerűen kiáramlik a tracheo-bronchiális rendszerből és kisodorja az útjában levő váladékot.
Ez a leghatékonyabb váladékeltávolítás, amelyet a gyógytornász –fizioterapeuta a mellkasra kifejtett
manuális nyomással támogathatja, ezzel segítve a gyenge izomzatú, de mobilis mellkasú betegeknél
a folyamat eredményes kimenetelét. Ismertek gépi módozatai a mellkasfali nyomástámogatásnak
köhögéskor, de ezek kevésbé váltak be, mint önálló, fizioterápiát helyettesítő módszer. Különböző
tubusokon keresztül invazívan lélegeztetett betegeknél a spontán köhögési reflex megmarad,
csökkent funkciója nagyon fontos a váladék eltávolításban, de a váladék eszközös leszívása
nélkülözhetetlen. A relaxáció vagy az erőteljes szedáció a respirációs funkciókat, így a csökkent
effektusú köhögési mechanizmust is jelentősen befolyásolja, és a lélegeztető gépről történő
leszoktatás akadályát képezheti.
A köhögés hatékonyságát befolyásolja a váladék sűrűsége (hipovolémiás beteg tapadós váladéka
nehezen mozdul), a mukociliáris transzport minősége (csökkent működés COPD-s, dohányos,
broncho-pneumoniás betegnél vagy hosszas invazív lélegeztetés megszüntetését követően), a
légzési volumen mennyisége (fájdalom, izomgyengeség, fatigue, izombénulás, mellkasi sérülés,
mellkasi deformitás, merev mellkasfal) és a hangszalag normál funkciója (féloldali vagy kétoldali
bénulás, ödéma). A tracheában levő tumor vagy a tracheomalácia miatti diszkinézis szintjén
akadályozhatja a váladék eliminációját, ha a belégzési áramlás túlzottan fokozott. Ilyenkor lassú
belégzésre és kisebb volumenekkel, úgynevezett „huff”-okkal való kilégzésre van szükség. A
COPD-s betegek kislégúti kollapszusa is csökkenti a perifériás váladék mozgását. Ebben az esetben
a kilégzési nyomás enyhe növelését adó KS pipa vagy az egyénileg beállatható PEP-szelep (Positive
Expiratory Pressure) segíthet.
A mellkasi vibrációról korábban azt gondolták, hogy mechanikailag mozgatja meg a légúti
váladékot. A vizsgálatok viszont azt igazolták, hogy inkább a V/Q arány változtatásában játszik
nagyobb szerepet, ezért hatásosan alkalmazható invazívan lélegeztetett betegnél (4. kép).
A rekeszizmot beidegző n. phrenicus elektromos kezelése lényeges részét képezi a mellkasi

fizioterápiának diagnosztikai és terápiás céllal egyaránt. A n. phrenicus a trigonum omoclaviculareban felületesen fut a platisma alatt, ezért az idegi úton történő elektromos kezelése itt végezhető. A
diagnosztikus ingerlést a rekesz mozgásának képerősítőn történő ellenőrzésével végezzük azokban
az esetekben, amikor a rekesz funkciózavarát észleljük (CIP – Critical Illness Polyneuropathy,
cervikális harántlézió, „whiplash” szindróma, traumás nyaki haematómák, mellkasi műtétek,
elhúzódó szívműtétek) (5. kép).

I./14.2. A pozícionálás
A beteg pozícionálása passzív technikával a beteg különböző helyzetekbe történő forgatását,
fektetését jelenti. Pozícionálás során változik a légzési mintázat és ezzel együtt a ventilláció (V/Q
arány javulása, váladék elimináció). Megváltozik a testfolyadékok áramlása és a szöveti nyomás,
amely segíti a felfekvések megelőzését. A pozícionálás alkalmazása a tartósan invazívan
lélegeztetett betegnél nélkülözhetetlen, magas evidenciával alátámasztott vizsgálati eredmény, hogy
legalább kétszer naponta, de inkább 6 óránként javasolt alkalmazni. Hasonlóan magas evidencia,
hogy a hasra fordítás növeli az oxigenizációt akut légzési elégtelenségben és ARDS-ben (6. kép), és
ugyanez történik az oldalra forgatás során bizonyos egyoldali tüdőfolyamatok esetén. A félig ülő
pozíció javítja a mellkasi drenázst, a respirációs mechanizmus hatékonyságát, fokozza az
idegrendszer aktivitását és kardio protektív.
Invazívan lélegeztetett betegnél megfelelő monitorozás mellett a pozícionálással együtt
alkalmazhatjuk a mellkasi vibrációt, a manuális hiperinflációt, a felső végtagi gyakorlatokat és a
váladék leszívását (7. kép), így a fizioterápia hatékonysága nagymértékben fokozható. Erős
evidencia, hogy az beteg állapotához adaptált légzési fizioterápia csökkenti a VAP (Ventilator
Associated Pneumonia) kockázatát, segíti a leszoktatást és az ITO-ról való távozás esélyét.
Spontán légző betegnél is problémát jelent az egyoldali tüdőfolyamat. Ugyanis a háton fekvésben
vagy ülő helyzetben végzett fizioterápiás kezelések során a beteg a jól lélegző tüdőterületeit lélegezi
át még jobban (alacsonyabb pulmonális compliance), miközben az érintett tüdőterület ventillációja
nem javul lényegesen. A klinikai gyakorlat során erre adódott az a megoldás, hogy olyan helyzetbe
kell pozícionálni a beteget, amikor az érintett tüdő terület felülre kerül, és így mellkasi
nyomásokkal-húzásokkal a levegőt a kevésbé ventiláló területre irányíthatjuk. Még hatékonyabb a
kezelés, ha az aktívan együttműködő betegnél noninvazív lélegeztető géppel együtt végezzük a
kezelést (8. kép). Spontán légző betegek egyoldali tüdőfolyamatainál a hatékonyság miatt tehát
együtt alkalmazzuk a pozícionálást, a mellkasi vibrációt, a mellkasi nyomásokat-húzásokat és a
fizioterápiás noninvazív lélegeztetést.

I./14.3. A fekvőbeteg mobilizációja
A fizioterápiás eljárások fontos részét képezi a kritikus állapotú betegek felkeltése, kiültetése,
sétáltatása különböző transzfer technikákkal az ágynyugalomból fakadó dekondicionáltság
megelőzésére, kezelésre.
A fekvőbeteg mobilizáció elnevezés alkalmazása és az orvosi gyakorlatban történő terjesztése
rendkívül fontos. A nemzetközi irodalomban használt mobilizáció szó ugyanis a magyar nyelven
többféle jelentéssel bír. Egyfelől jelentheti a beteg felkeltését, kiültetését, sétáltatását, amelyet
gyógytornász-fizioterapeuta és az ápoló személyzet egyaránt végezhet, ezt hívjuk fekvőbeteg
mobilizációnak. Ugyanakkor mobilizációnak hívjuk a gyógytornász-fizioterapeuta képesítéséhez
kötött speciális technikákat is, mint például ízületi vagy lágyrész mobilizáció. A beteg körüli
beavatkozások egyértelműsége megköveteli a magyar nyelvben való elkülönítést, ezért a
Mozgásterápia, Fizioterápia Szakmai Kollégium állásfoglalása alapján a beteg ágyból történő
felkeltését, kiültetését, sétáltatását fekvőbeteg mobilizáció transzfer technikákkal.
A betegek felkeltése, kiültetése, sétáltatása javítja a respirációs mechanizmusokat, fokozza a
centrális és perifériás keringést, csökkenti a vénás pangás és a trombózis veszélyét, javítja az izmok

metabolizmusát, a GIT (gasztrointesztinális traktus) működését, serkenti az idegrendszert, javul a
szimpatikus működés, a poszturális kontroll és a katekolamin funkció.
A mobilizáció lehet passzív és aktív, formái az ágyban való fordulás, az ágyban való kerékpározás
(speciális ergométerrel), ágy szélén ülés, felállás, helyben lépések, átülés székbe, gyakorlatok
székben ülve (kerékpározás/karergométer ülve speciális ergométerrel) és gyaloglás. A mobilizáció
megfelelő progresszióval a kritikus állapotú invazívan lélegeztetett beteg korai kezelési fázisában is
biztonságosan megvalósítható, ha követjük „A súlyos állapotú invazívan lélegeztetett beteg
mobilizációs algoritmusa” lépéseit. A „step by step” algoritmusban első lépés a haemodinamikai
állapot vizsgálata (vazoaktív gyógyszerek dózisa, nyugalmi szívritmus, vérnyomás, EKG és ezek
változásai) a biztonságot jelentő elvárt értékeket áttekintve. Ezt követi a respirációs állapot
ellenőrzése (Horovitz quotient, szaturációs változások, lélegeztetési paraméterek, légzési mintázat
értékelése), majd a labor és egyéb, a mobilizáció tekintetében fontos paraméterek vizsgálata (Hb,
vércukor, thrombocyta szám, fehérvérsejt szám, testhőmérséklet, neurológiai és ortopédiai limitáció
nincs, a beteg beleegyezése). Amennyiben minden elvárás teljesült, meg kell határoznunk a
mobilizálás módját és intenzitását, biztosítanunk kell a megfelelő monitorozást és a mobilizálás
végrehajtásának kivitelezését. C evidencia, hogy csak a korai mobilizálás adja meg az esélyét a
kritikus állapotú invazívan lélegeztetett beteg dekondicionáltságának megelőzésére még akkor is, ha
a gépi lélegeztetés időtartamát és a mortalitást szignifikánsan nem befolyásolja. C evidencia, hogy
növeli a funkcionális kapacitás szintjét és a hosszú távú túlélés minőségét (9-10. kép).

I./14.4. A mozgásterápia
A mozgásterápia az ízületi mobilitás fenntartását, az izmok erősítését és az állóképesség javítását
célzó gyakorlatokból áll, önmagában vagy különböző eszközökkel. Az alsó végtag és felső végtag
passzív, fizioterapeuta által asszisztált aktív és a beteg által önállóan végzett formáit alkalmazzuk az
intenzíves betegeknél.
Passzív formájának alkalmazását a végtagi keringés fokozása miatt érdemes végezni önálló
mozgásra képtelen betegeknél (gyógyszerhatás vagy neuromuszkuláris kórállapot). A vizsgálatok
során az eddigi elképzelésekkel szemben keringésjavulást mutattak ki az artériás és vénás erekben
egyaránt az agonista és antagonista izmok váltakozó megfeszülésének eredményeként.
Az ágyban való kerékpározás technikai lehetősége új utat nyitott a tartósan fekvésre ítélt betegek
korai funkcionális kapacitásának növelésére speciális ágyhoz tolható ergométerrel.
A felső végtag aktív gyakorlatai növelik a légzési fizioterápia hatásosságát (11.kép). Randomizált
kontrollált vizsgálat igazolta, hogy krónikus lélegeztetés során 6 héten át tartó felső és alsó végtagi
gyakorlatok növelték a végtagok izomerejét, a ventilátor független időt, és a funkcionális kapacitást
a kontroll csoporttal szemben (12-13. kép). Új technikai lehetőség a speciális karergométer
alkalmazása a székben ülő betegnél.
Klinikai vizsgálatok azt igazolták, hogy a korai transzfer mellett alkalmazott mozgásterápia
hatékonyabb a funkcionális kapacitás javításában, mint a transzfer technika önmagában. Krónikusan
lélegeztetett betegeknél 6 MWT (6 Minute Walking Test) alatt nagyobb volt a járás távolság a
fekvőbeteg mobilizált és mozgásterápiát együtt végző csoportban, mint a csak fekvőbeteg mobilizált
csoportban.
Abban az esetben, ha a beteg izomkontrakciót kivitelezni nem képes, az NMES (Neuromuscular
Elektric Stimulation) alkalmas az izomatrófia megelőzésére. Ha a beteg például alsó végtagi törést
szenved és végtagja immobilizált, akkor napi 1óra időtartamú NMES lassítja az izom
keresztmetszeti csökkenését és növeli a normál izomfehérje szintézisét. Az önálló mozgásra nem
képes betegeknél a stretching alkalmazása az ízületi flexibilitás fenntartásában játszik fontos
szerepet. Az elektromos kezelések és a stretching tehát megfelelő kiegészítői a mozgásterápiás
módszereknek az aktivitásukban jelentősen korlátozott betegeknél.

I./14.5. A fizioterápia evidencia alapú klinikai algoritmusai
I./14.5.1. Atelektázia
C evidencia, hogy atelektáziás betegnél a pozícionálás egyidejű átlélegeztetéssel hatásos, spontán
légző betegnél köhögtetéssel, invazívan lélegeztetett betegnél leszívással kiegészítve
(Ntoumenopoulos et al 2002, Krause et al 2000) (14-16.kép).

I./14.5.2. VAP
A VAP megelőzésére a rutinszerű fizioterápia nem ajánlott (Ntoumenopoulos et al 2002). A
rutinszerű fizioterápia azt jelenti, hogy a gyógytornász-fizioterapeuta minden invazívan lélegeztetett
betegnél ugyanazokat a terápiás manővereket végzi el (oldalra fordítás, gépi mellkasi vibráció,
leszívás), függetlenül a beteg aktuális állapotától, a haemodinamika, a labor, a mellkasi Rtg, a
hallgatózás, a vérgáz, a hörgőváladék mennyiségének és minőségének ismeretétől. Minden betegnél
az adott állapothoz igazodva kell a hatékony és biztonságos fizioterápiás módszert kiválasztani, és a
megfelelő időtartamban és
ismétlésszámban alkalmazni.
Erős evidencia, hogy invazív lélegeztetés alatt 45°-ban megemelt felsőtest esetén kifejezetten
csökkent a VAP előfordulása (Dodek et al) (17. kép).
Egy metaanalízis alapján az is erős evidencia, hogy az előzetes elképzelések ellenére a nyílt vagy
zárt rendszerű leszívás nem befolyásolja a VAP előfordulását. A zárt rendszerű leszívás egy
speciális műanyag burokban levő leszívóval történik, amelyet egy T elágazáson keresztül
csatlakoztatunk a lélegeztetőgép és a tubus közé. Ez 24-48 órán keresztül ott maradhat és „zárt
módon” , vagyis a lélegeztető kör kinyitása nélkül használható.

I./14.5.3. Invazív lélegeztetés
Invazív lélegeztetés alatti légzési fizioterápia javítja a V/Q-t, a vérgázt és a compliance-t (McKenzie
at al), de fokozza légzési munkát és a szimpatikus aktivitást (McKenzie at al).
Fokozott szekréció esetén a pozícionálás és a leszívás hatásos.
A pre-oxigenizáció javasolt a leszívás okozta hipoxia elkerülésére.
A haemodinamikát monitorozni kell a fizioterápia lehetséges mellékhatásai miatt (vérnyomás
csökkenés, arritmiák), bár ez jellemzően közepes vagy magas dózisú vazopresszor kezelés,
kardiális társbetegségek vagy pozitív nyomású lélegeztetés mellett alkalmazott fizioterápia esetén
fordulhat elő (0.2%).
Erős evidencia, hogy a mobilizáció haemodinamikailag stabil betegnél biztonságos és hatékony
(Stiller et al 2004, Bailey et al 2006, Thomsen et al 2008). Optimalizálja az oxigén transzportot,
növeli a ventilációt, a V/Q arányt, javítja a fiziológiás testfolyadék áramlást, optimalizálja a légzési
munkát és a szív munkáját, és csökkenti a fekvés következményeit.

I./14.5.4. Posztoperatív esetek
Azokban az esetekben, amikor a hasi műtéten átesett betegnek nincs pulmonális problémája
(dohányzás, COPD, asthma, pneumonia vagy a megelőző 3 hónapban tüdőbetegség) elsődlegesen
választandó eljárás a mobilizáció önmagában. Ha a mobilizáció valamilyen okból kontraindikált,
csak abban az esetben válasszunk a légzési gyakorlatokat önmagukban vagy eszközökkel (Conde et
al 2006, Pasquina et al 2006). Hipoxia esetén noninvazív vagy invazív lélegeztetés szükséges
(Ferreyra et al 2008). Amennyiben a hasi műtött beteg pulmonális érintettséggel rendelkezik vagy
thoracotomia történt, akkor a mobilizáció mellett a mellkasi fizioterápia módszerei is javasoltak . A
CABG (Coronary Artery Graft Bypass) műtét klinikai vizsgálataiban a légzési szövődmények
megelőzésében hatásosnak találták a mobilizációt, de nem önmagában, hanem a légzési volument

növelő gyakorlatokkal együtt. Ebben a „volumetric exerciser” gyakorlatai hatásosabbnak
bizonyultak, mint a mély légzési gyakorlatok.

Képek
jegyzéke

Képek jegyzéke
1. UH géppel végzett gyógyszeres inhaláció spontán légző betegnél, félig ülő
helyzetben manuális támogatással
2. „Volumetric exerciser” használata posztoperatív fizioterápiás előkészítés során
3. Noninvazív fizioterápiás lélegeztetés Bird Mark respirátorral, ülő helyzetben
mellkasi vibrációval
4. Mellkasi vibráció alkalmazása invazívan lélegeztetett betegnél oldalfekvő
pozícióban, monitorozás mellett
5. N. phrenicus elektromos ingerlése nyelőcső műtétet követő posztoperatív
fizioterápia során
6. Hasra fordítás invazívan lélegeztetett ARDS-s betegnél
7. Nyílt rendszerű leszívás pozícionált, invazívan lélegeztetett betegnél
8. Noninvazív fizioterápiás lélegeztetés oldalfekvésben, manuális mellkasi
nyomással
9. Krónikus invazívan lélegeztetett beteg székben ülve
10. Krónikus lélegeztetett beteg sétáltatása mobil respirátorral
11. Krónikus lélegeztetett beteg felső végtagi aktív gyakorlata gyógytornászfizioterapeuta felügyeletével
12. Krónikus invazívan lélegeztetett beteg ágyban való kerékpározása
13. Krónikus invazívan lélegeztetett beteg székben ülve karergométerrel tréningezik
14. Jobb oldali totál atelektázia röntgenképe dohányos posztoperatív (hasi műtét)
betegnél
15. Mellkasi fizioterápiás kezelés (fizioterápiás noninvazív lélegeztetés,
pozícionálás, mellkasi nyomások-húzások, mellkasi gépi vibráció, köhögtetés és
gyógyszeres inhaláció) eredménye röntgenen 4 óra múlva
16. Teljes regresszió az röntgenen két nap múlva
17. Invazívan lélegeztetett beteg félig ülő pozícióban (VAP megelőzése)
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I./14. Fizioterápia
Képek jegyzéke
1. UH géppel végzett gyógyszeres inhaláció spontán légző betegnél, félig ülő helyzetben
manuális támogatással
2. „Volumetric exerciser” használata posztoperatív fizioterápiás előkészítés során
3. Noninvazív fizioterápiás lélegeztetés Bird Mark respirátorral, ülő helyzetben mellkasi
vibrációval
4. Mellkasi vibráció alkalmazása invazívan lélegeztetett betegnél oldalfekvő pozícióban,
monitorozás mellett
5. N. phrenicus elektromos ingerlése nyelőcső műtétet követő posztoperatív fizioterápia
során
6. Hasra fordítás invazívan lélegeztetett ARDS-s betegnél
7. Nyílt rendszerű leszívás pozícionált, invazívan lélegeztetett betegnél
8. Noninvazív fizioterápiás lélegeztetés oldalfekvésben, manuális mellkasi nyomással
9. Krónikus invazívan lélegeztetett beteg székben ülve
10. Krónikus lélegeztetett beteg sétáltatása mobil respirátorral
11. Krónikus lélegeztetett beteg felső végtagi aktív gyakorlata gyógytornász-fizioterapeuta
felügyeletével
12. Krónikus invazívan lélegeztetett beteg ágyban való kerékpározása
13. Krónikus invazívan lélegeztetett beteg székben ülve karergométerrel tréningezik
14. Jobb oldali totál atelektázia röntgenképe dohányos posztoperatív (hasi műtét) betegnél
15. Mellkasi fizioterápiás kezelés (fizioterápiás noninvazív lélegeztetés, pozícionálás,
mellkasi nyomások-húzások, mellkasi gépi vibráció, köhögtetés és gyógyszeres
inhaláció) eredménye röntgenen 4 óra múlva
16. Teljes regresszió az röntgenen két nap múlva
17. Invazívan lélegeztetett beteg félig ülő pozícióban (VAP megelőzése)

I./14.1. E-learning teszt
1.

A légzési fizioterápia alapját jelentő gyógyszeres inhaláció
csak a váladék oldására alkalmazható
légzési problémákkal küzdő betegnél nem alkalmazható
a mukociliáris tevékenységet javítja
invazívan lélegeztetett betegnél nem alkalmazható

2.

A fizioterápiás invazív lélegeztetés
a váladékot a perifériásabb légutakba juttatja
nem növeli a légzési volument
nem alkalmazható hipoxiás betegnél
atelektáziában hatásos

3.

A megfelelő pozícionálás invazív lélegeztetés esetén
nem változtatja meg a légzési mintázatot
növeli a V/Q arányát
nem befolyásolja a VAP előfordulását
ARDS-ben nem változtatja meg az oxigenizációt

4.

Invazív lélegeztetett beteg mobilizációja
független a gyógyszereléstől
független a Horovitz quotient-től
független a haemoglobin értékétől
független a mellkasi drainek számától

5.

A mozgásterápia alkalmazása során
a felső végtag aktív gyakorlatai nem befolyásolják a légzési fizioterápia hatékonyságát
az alsó végtag passzív gyakorlatai növelik a vénás áramlást
krónikus lélegeztetésnél nem változik a funkcionális kapacitás
krónikus lélegeztetésnél nem változik a ventilátor független idő

6.

Posztoperatív fizioterápia során
CABG műtétet követően a beteg pulmonális állapotától függetlenül alkalmazzuk a „volumetric
exerciser”-t
CABG műtétet követően a beteg pulmonális állapotától függően alkalmazzuk a „volumetric exerciser”-t
COPD-s beteg hasi műtétjét követően csak mobilizáljuk a beteget
COPD-s beteg hasi műtétjét követően csak légzési fizioterápiát alkalmazunk

I./15. Kommunikációs sajátosságok SIA-ban
Bevezetés

A SIA helyzeteiben alapvetően más kommunikációs elveket és formákat kell kövessünk,
mint a hétköznapokban.
Tekintettel kell lennünk arra, hogy:
● a páciens tudati feldolgozási módja eltér az éber racionális munkamódban
megszokottól
● sajátos törvényszerűségek mentén értelmezi a kommunikatív üzeneteket
● kulcsfontosságú a megfelelő kapcsolat (ún. raport) kialakítása
Nézzük ezeket sorjában:
Eltérő tudati feldolgozási mód:
Életünk szélsőséges helyzeteiben - szülés, betegség, baleset, szerelem – módosult
tudatállapotot (MTÁ) élhetünk át. A betegség, elesettség, sérülések esetén már pusztán a
szélsőséges érzelmi igénybevétel miatt is hajlamos az ember ún. spontán transzállapotba
kerülni, amikor tehát senki más nem hajtott végre olyan eljárást, amely a MTÁ előidézését
célozta volna. Ilyenkor az egészségügyi személyzet „készen kapja" a módosult
tudatállapotot. Ha tetszik, ha nem, alkalmazkodnia kell az ebből következő változásokhoz:
fokozottabban érvényesül minden mozdulata, tette, szava, kérdése.
Spontán, vagy indukált transzállapotban levő emberre egy egészen sajátos feldolgozási
mód jellemző. Rendszerint az „alternatív” mód felé tolódik el az éber állapotnak
megfelelő „domináns” mód helyett a feldolgozási mód.
Domináns
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

logika
analitikus
valóságorientált
tervezés, stratégia
értékelés, kritika
részletező
verbális
akaratlagos
lineáris idő
szériális feldolgozás
igyekezet, erőfeszítés
instrukció

Alternatív
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

belátás
szintetizáló
szuggesztibilitás
intuíció, kreativitás
értékelés-mentes befogadás
holisztikus
képi, vizuális
cél felé vivő
jelenben megélt
párhuzamos feldolgozás
metaforák
modellkövetés

Ez azt jelenti, hogy esetükben hasznosabb lehet egy metafora, vagy egy jól eltalált képi
párhuzam, mint egy – amúgy szakszerű – logikus, részletes magyarázat.
Feladat

Fogalmazzuk meg ugyanazt a helyzetet (például a mellkasdrain szerepét) a domináns
illetve az alternatív munkamód szerint.
Sajátos törvényszerűségek a SIA páciensek esetében
gondolkodás": minden abszolút, eltűnnek a nyelvi árnyalatok,
elmosódnak az ok-okozati viszonyok, gyengül a logika, a valóságellenőrzés.
● "elsődleges-folyamat

●A

betegek a hozzájuk intézett beszédet konkrétan, gyerekesen, szó szerinti értelemben
fogják fel
● Jellemző a paranoid munkamód: mindent magukra vonatkoztatnak (azt is, ha
valójában egy műszerre vagy egy kollégára tett megjegyzést az orvos),
● pesszimisztikus értelmezés törvénye: saját magukra nézve a legkevésbé kedvező
értelmezés szerint fognak fel egy „ártatlan” vagy többféle módon is értelmezhető üzenetet
● sokszor nem a kommunikáció direkt, felszíni tartalma hat, hanem a belső logikája,
implikációi. pl. „próbálja meg" megfogalmazás például magában rejti az esetleges
kudarcot. Hasonlóképp bizonytalanságot implikál a „tulajdonképpen”, „voltaképpen”,
kifejezés.
● a kommunikatív hatások érvényesülésében tekintély-hierarchia működik - tehát
egyidőben több, ellentmondó hatás közül az érvényesül, amelyik a tekintélyesebb
forrástól származik („tekintély” viszont lehet az internet, a szomszéd, vagy a professzor).
● a beteg rendszerint nem alkalmazhatja a kellemetlen tartalmak kivédésében azokat
a kognitív megküzdési stratégiáit, védekezési mechanizmusait, amelyeket éberen
szokott: pl. nem feltétlen érti, ha valamit „viccnek” szántunk
A megfelelő kapcsolat (ún. raport) kialakítása
Ahhoz, hogy a kommunikációnk érvényesüljön (és a miénk érvényesüljön, ne a járókelőké
vagy a szomszéd ágynál látogató hozzátartozóké) megfelelő kapcsolatot kell kialakítanunk
a pácienssel. Ennek kulcsa, hogy egymásra figyeljünk, és kialakuljon egyfajta
együttműködés közös céljaink megvalósítására.
A páciens figyelmének megszerzésére például eszköz lehet, hogy bemutatkozunk (ideértve
szakmai titulusunkat is: dr. XY, mentőorvos vagyok, dr. XY, aneszteziológus vagyok, én
fogom altatni önt).
Együttműködésünk alapja legtöbbször az lehet, hogy a páciens számára vonzó (motiváló)
célt fogalmazunk meg („én gondoskodom önről, amíg a kórházba szállítjuk” ill.
„egyeztessük az ön számára legkedvezőbb aneszteziológiai módszert”). Érdemes ennek
megerősítését kérni: „Rendben?”
A raport kialakulása után gondoskodjunk annak fenntartásáról. Folyamatosan tartsunk
kapcsolatot a pácienssel, bármennyire is sok és összetett a dolgunk közben. Gyakran a
legjobb, ha egyszerűen „igen”, „nagyon jó”, „köszönöm” és hasonló szavakkal utalunk
arra, hogy továbbra is az elején egyeztetett céljainkért dolgozunk.
Amikor a mi szerepünk véget ért az ellátási folyamatban, adjuk át a raportot a következő
szakembernek („hamarosan beérünk a kórházba, ott már várják a kollégáim”, ill. „a műtét
rendben befejeződött, mostantól a kolléganő lesz önnel, amíg visszakerül a szobájába”).
Általános szempontok
Érdemes szem előtt tartani, hogy a betegekre a teljes felgyógyulásukig a fentiekben vázolt
sajátos kognitív feldolgozási mód jellemző. Így ne korlátozzuk a megfelelő
kommunikációt egy-egy kitüntetett időszakra (pl. a műtét ideje).
Kedvező, ha a beteggel foglalkozó teljes személyzet (a főorvostól a takarítónőig) a
megfelelő kommunikációs elveket követi.
A sajátos feldolgozási mód ellenére a megnyilvánulásainkat a megszokott, normál
beszédmódunkban, természetes tónussal alkalmazzuk. Még a tudatukat nem uraló
betegekkel sem kell kiabálni vagy emelt hangot használni - gyakori hiba, hisz a válaszok
hiánya azt az érzést keltheti bennünk, hogy nem hallja a beteg, amit mondunk.
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I./15.1. Kommunikáció a pácinessel, hozzátartozóval
Bevezetés

Az utóbbi évek egyre több adatot szolgáltatnak arra nézve, hogy a kommunikáció jellege
kritikus állapotú betegeknél nagyban befolyásolja a helyzet kimenetelét. A nem
megfelelő kommunikáció jelentősen ronthatja a gyógyulási esélyeket, míg a jó
kommunikációval rövidebb idő alatt kevesebb gyógyszer és beavatkozás mellett
kedvezőbb élményekkel gyógyulnak a betegek. Hazai tapasztalataink megerősítik ezt a
megfigyelést (Varga, 2011).
Jelen fejezetben ezt a témát járjuk körül. Először a javasolt kommunikációs formák
kulcsmozzanatait mutatjuk be, majd részletesebben áttekintjük az aneszteziológia, a
sürgősségi ellátás illetve az intenzív terápiás kezelés területén a főbb kommunikációs
elveket.
Részletesebben taglaljuk a betegtájékoztatás kérdését, a leggyakoribb „nehéz helyzetek”
kezelésére adunk javaslatokat, végül kitérünk a szakemberek személyes érintettségének
nem elhanyagolható témájára.

Cél

Célunk, hogy a felhívjuk a figyelmet a megfelelő kommunikációs stílus fontosságára. A
technikailag tökéletesen végrehajtott orvosi tevékenység nem megfelelő kommunikáció
mellett nemcsak, hogy nem használ, hanem ronthatja a beteg állapotát és kilátásait.
Ideális esetben együtt sajátíthatjuk el a technikai készségeket és a megfelelő
kommunikációs formákat.
A „jó kommunikáción” alapvetően a pácienssel történő kommunikációt kell értenünk, ám
ide tartozik a hozzátartozókkal, a kollégákkal való kommunikálás is.
Amikor viziten például kérdezünk valamit a kollégától, azt a páciens is hallja, és
igyekszik értelmezni. Ha nem világosan adunk ki egy feladatot a kollégánknak, az
problémához vezet, feszültséget szül.
A megfelelő kommunikáció, emberi viszonyulás nem egyszerűen arra jó, hogy
kiküszöbölje a kritikus állapotú betegek traumatizáltságát (PTSD), hanem lehetőséget ad
az ún. Poszt Traumás Növekedésre (PTN), és – nem utolsó sorban – a szakembereknek is
sokkal kedvezőbb.
Poszt Traumás Növekedés (PTN)
A PTN olyan pszichológiai változásra utal, amelyik igen nehéz helyzetet átélő személlyel
történhet meg: életet fenyegető betegség, háború, abúzus, szeretett személy elvesztése, és
így tovább.
A kifejezés arra utal, hogy a PTN esetében nem egyszerűen visszatér a kiinduló szintre a
szenvedés után a személy. A folyamat lényege, hogy annál kedvezőbb, jobb, magasabb
szintre érkezik az elszenvedett trauma ellenére.
Ennek jellegzetes megnyilvánulásai: az élet tisztelete, a prioritások megváltozása,
emberibb, elmélyültebb kapcsolatok, saját erejének megélése. A személy mindezeket
megélve átéli, sokszor megfogalmazza, hogy gazdagodott, fejlődött a traumatizáló
élmény átélése után / nyomán.
Mivel segíthetjük elő a PTN-t?
Bizonyos személyiségvonások – extraverzió, nyitottság, optimizmus – hajlamosítanak
erre. Emellett a trauma kapcsán ért veszteségek elgyászolása, magának a veszteségnek a
megélése, elfogadása. Itt – orvosi helyzetben – a „gyász” tárgya lehet egy végtag, egy
elvesztett funkció (pl. látás), vagy egy elvesztett lehetőség (pl. hogy gyermeke legyen
valaha). Az ilyen gyászfolyamat hasonló ahhoz, ami szeretteink elvesztésekor történik. A
környezet, a gyógyítók emberi odafordulása, a veszteség elismerése, a személy

érzéseinek, élményeinek meghallgatása kulcsfontosságú. Ezek egyúttal a PTN
elősegítésének további feltételeit is leírják: társas támasz nyújtásával, illetve a trauma, a
veszteség megfogalmazásával (narratíva) segíthetjük a növekedés irányába a személyt.
Jelenlegi helyzet
A fenti szempontok egyre inkább azt sürgetik, hogy jóval nagyobb tere kellene legyen a
SIA területén kezelt betegekkel és hozzátartozóikkal való kommunikációnak.
Ehhez képest mi az általános helyzet?
● Egy, az intenzív osztályos ápolók munkáját elemző kutatás azt találta, hogy
munkájuk 5%-át töltik csak aktív kommunikációval a beteggel (Baker és Melby,
1996).
● Lesújtóak azok az adatok, amelyek az egészségügyi szakemberek önnön
kommunikációjával kapcsolatos tudásukat tükrözik: a szakemberek 98%-a azt
gondolja például, hogy rendben tájékoztatta betegét, utóbbiaknak viszont kevesebb,
mint harmada van tisztában a kezelésének alapvonásaival (Hancock et al., 2007).
● Az 1950-es évek óta szaklapok közlik a műtét alatti információ-felvétel
lehetőségét általános anesztézia mellett is, önálló konferenciák szervezőnek e
témában, mégis elenyésző esetben veszi ezt figyelembe a napi gyakorlat.
● EVANS és RICARDSON (1988) azt találta, hogy a műtét alatt lejátszott kazetta
kedvező hatása révén páciensenként 140 angol font, vagyis évente 9 millió font
költségcsökkenést lehetne elérni csak az adott műtéttípusra vonatkozóan, mégsem
vezették be általánosan a módszert.

Fontos

A gyógyítás szerves része kellene legyen az orvos-beteg kapcsolat értő kezelése, az
emberi tényező felismerése. Ez nem „luxus”, hanem a gyógyítás hatékonyságának és
minőségének meghatározó tényezője.
Szépen fogalmazza meg a probléma lényegét egy ápolónő: „Ha csak leülsz a beteg
ágyához, és beszélgetsz vele, azt gondolják nem csinálsz semmit. Ha nem koszolod be a
kezed, nem dolgozol.” (Hjörleifsdóttir & Carter, 2000, p. 650.).
Hazai és nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a megfelelő kommunikációs és
kapcsolati mozzanatok jól beilleszthetőek még a zsúfolt osztályok napi gyakorlatába is
(Varga és Diószeghy, 2001, Varga, 2011).
Jelen fejezet e területre kíván betekintést nyújtani.
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A sürgősségi helyzet fő pszichológiai jellemzői
A sürgősségi helyzetekben rendszerint komoly a baj, mely hirtelen és váratlanul alakul
ki, és azonnali beavatkozást igényel.
Az ilyen helyzetbe kerülő beteg pszichés állapotára az alábbiak jellemzőek:
● negatív érzelmek töltik ki: félelem, szorongás, aggodalom
● kellemetlen testi élményeket él át: fájdalom, kényelmetlenségek, légszomj, stb.
Mennél kiélezettebb a helyzet, annál inkább valószínűsíthető, hogy a páciens kikerül a
megszokott vonatkoztatási kereteiből: nem ismeri az ilyen helyzetet, az életben
alkalmazott megoldási sémái nem működnek. A teljes talajvesztettség és
kiszolgáltatottság felszámolására igyekszik eligazodni a helyzetben, és támpontokat vár,
amely mentén strukturálhatja az élményét, és kikerülhet a dezorientált állapotból. Ezért
jobbára a vele foglalkozó személyzet kommunikációjától függ, hogy ezt az űrt mi tölti ki:
fejvesztett kilátástalanság, bizonytalanság élménye, vagy valami előrevivő értelmezési
keret.
Cheek (1969) világosan megfogalmazza, hogy miből kell kiindulnunk, és mi a teendő
ilyen helyzetben:
A pácienst váratlanul éri a helyzet
⇩
Pánikállapot szélén van
⇩
Közvetítenünk kell felé, hogy SEGÍTSÉGET KAP
⇩
A jövőre nézve KEDVEZŐ ELVÁRÁSOKAT kell kiépítenünk
Az beteg pszichés állapotához és egyéni igényekhez igazított gyors és hatékony
kommunikáció tökéletes eszközül szolgál ennek megvalósítására.
A betegre jellemző lélektani mozzanatok sürgősségi helyzetben
A beteg rendszerint feladja (időlegesen felfüggeszti) a kontrollt, érzékelvén, hogy nem
tudja uralni a helyzetet. A testi-lelki élmények és a környezeti jellemzők nyomán
spontán transzállapot (beszűkült tudati állapot) lép fel, ám ez negatív transz, ami a
befelé forduló figyelemre, fájdalomra és önsajnálatra épül.
A transzállapotban felfokozódik az érzékenység mindenféle szuggesztív hatásra
(jókra, rosszakra egyaránt): minden szó, de akár a szünet, hangszínváltozás vagy gesztus
automatikusan nagy hatással van a betegre.
Ha nem érkezik megfelelő támpont a dezorientált állapot felszámolására, előfordulhat,
hogy a beteg kivonul a helyzetből (disszociatív stupor, és moccanatlanságba merevedés).
Felléphet ugyanakkor agitáltság és felfokozott aktivitás is (menekülési reakció vagy
fúga).
A traumatizált betegnél jellemző a regresszió és a disszociáció. Az előbbi jelentése,
hogy visszatér egy korábbi, már túlhaladott, rendszerint éretlenebb viselkedésre (pl.
felnőtt ember sír, hisztizik). A disszociáció „a múlt emlékei, az én-azonosság élmény, a
közvetlen érzékletek és a testmozgások kontrollja közötti normális integráció részleges
vagy teljes hiánya” (Dünzl, 2011, 238. old). A disszociáció révén tehát felborul a

megszokott kapcsolat a személy gondolatai, emlékei, érzései, cselekvése és én-azonosság
élménye között (Varga, 2008).
Javallott kommunikációs stratégiák
E témakör szerzői számos kommunikációs stratégiát javasolnak (Bierman, 1989, Cheek,
1969, Tanenbaum, 1985). Ezek közül a legfontosabbak:
Gondoskodjunk róla, hogy a pácienshez ne jusson el pesszimista, negatív tartalmú
üzenet pl.: “Már nem bírja sokáig”. „Remélem, kihúzzuk a kórházig.” stb.
Építsük ki a raportot: bármilyen súlyos és azonnali ellátást igénylő a helyzet, akkor is
mutatkozzunk be, és ha lehet, nevén szólítsuk a pácienst (ha kell, eközben már
megkezdhetjük technikai tennivalóinkat).
Előzetesen tájékoztassuk a pácienst arról, mit fogunk csinálni, ezzel segítjük őt a
kontrollélmény visszaszerzésében, és lehetőségünk van pozitív, a segítségünket
illusztráló tartalmak megfogalmazására (Cheek fenti elveinek megfelelően).
“Klára, hall engem? Jó! Tudom, hogy pillanatnyilag nem érzi túl jól magát. A nehezén
már túl van. A nevem dr. XY, orvos vagyok, és segítek, hogy jobban legyen, míg a
kórházba érünk / műtőbe kerül. Most megvizsgálom, majd...”
Végig őrizzük meg a páciens méltóságát, közvetítsük a tiszteletet! Ez különösen fontos a
tudatukat nem uraló betegek esetén.
Gyakran az egyértelmű utasítások, a rövid, direkt szuggesztiók a hatékonyak:
pl. “Állítsa el a vérzést” vagy “A vérzés eláll”
Merjünk pozitívan fogalmazni, optimista kedvező kimenetelt előrevetítve. Használjuk
ki ennek önbeteljesítő erejét (vagy legalább kerüljük a negatív változat érvényesülését).
Közvetítsünk magabiztosságot, reményt, pozitív elvárásokat, pl.
“Bíztató a helyzet. Sikerülni fog, megbirkózik vele.”
„Kovács úr, tudom, hogy hall engem... Csak hagyja, hogy a szíve újra egyenletesen
dobogjon.”

Történet

A transzállapot sajátságaira építve elrugaszkodhatunk a szorosan vett szakmai
ismeretekről, a realitástól a beteg jólléte érdekében. Dünzl (2011) például beszámol egy
esetről, amikor a nyaralásakor egy kislány elesett. Vérző, sérült térdét meglátva sírni
kezdett. Ekkor Dünzl megkérdezte őt: „Milyen színű a véred?” „Piros” „Ó, az nagyon jó.
A piros vér erős, és nagyon gyorsan gyógyít”. A kislány odaszaladt aggódó
édesanyjához, és büszkén mondta neki: „Ne aggódj, erős piros vérem van”. (249. old)
Fogalmazzunk pozitívan. Az alábbi táblázatban megadott minta szerint keressünk
kedvezőbb megfogalmazásokat a jobboldali oszlopban található tartalmakra.

Feladat

Mit mondjunk:
A feje kitisztul.
Rendben van
Lélegezzen lassabban!
Életben marad.

Mi helyett:
Elmúlik a szédülés.
Nem sérült meg túl komolyan.
Ne lélegezzen olyan gyorsan.
Nem fog meghalni.
Ne mozgassa a karját!
Ez a zihálás csak ront a helyzeten!
Rettentő sok vért vesztett

M. Erik Wright M.D., PhD „Kansas” kísérlete (Jacobs, 1991) – összefoglalás gyanánt –
jól példázza a fenti elvekhez igazodó kommunikáció lehetőségét, megvalósítását és
kedvező hatását egyaránt.

A sérülthez kiérkező mentőápolók ebben a vizsgálatban az alábbi (előre megadott)
szöveget mondták a páciensnek, eltakarva őt a nyilvánosság, az eső, szél vagy nap, vagy
bármi más elől, ami zavarhatná őt:
“A nehezén már túl van. Most kórházba visszük. A teste teljesen a belső gyógyító erőire
összpontosíthat, teljes biztonságban érezheti magát. Csak hagyja/engedje minden szervét,
a szívét, az ereit, hogy maguktól a megfelelő állapotba jussanak, ami a túlélést és a gyors
gyógyulást biztosítja. Pontosan annyit vérezzen, amennyi ahhoz szükséges, hogy a
seb(ek) kitisztuljon (kitisztuljanak), azután hagyja, hogy az erei éppen annyira
záródjanak össze, hogy megóvják az életét. És a testének súlya, hőmérséklete - és minden
más - megfelelő marad, miközben a kórházban mindent előkészítenek ahhoz, hogy
megfelelően gondoskodhassanak Önről. Gyorsan és biztonságosan odavisszük. Teljes
biztonságban van. A nehezén már túl van.”

Összegzés

E tréning a kontrollcsoporthoz képest a kórházba szállítás közben magasabb túlélési
arányt eredményezett, valamint rövidebb kórházi tartózkodást és gyorsabb gyógyulást
hozott.

Irodalom

Érdemes megfontolnunk a fentiek nyomán, hogy kedvező-e a „Sürgősségi osztály”
elnevezés, ahol az érkező betegek java részét nem „sürgősen” látják el, hosszan kell
várnia.
Hasznosabb lenne „Elsődleges ellátás” vagy valamiféle hasonló kifejezéssel élni, hiszen
a jelen megnevezés magában rejti a feszültséget, illetve a konfliktushelyzetet. Emellett
segít, ha a beteg támpontokat kap arra nézve, mire számíthat: mikor kerül sorra, milyen
rendszer szerint rendezik az eseteket. Rövid (!) nagyon jól érthető magyarázat az osztály
rendjéről – akár a váró falára több helyen kifüggesztve – jól szolgálja a beteg
tájékoztatását. stb.
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Bevezetés

Feladat

Az intenzív osztályos kezelés pszichológiai vonatkozásai
A szorongás, a tanult tehetetlenség, a PTSD
Az Intenzív Terápiás Osztály (ITO) lélektani szempontból is sajátos hely. Általában
súlyos állapotú betegek kerülnek ide, akinél nem tervezett, hanem akut a betegfelvétel. A
páciens a felvétel körülményeire rendszerint nem, vagy nem pontosan emlékszik.
Számára, és az őt látogató hozzátartozók számára is félelemkeltő lehet, hogy az ITO
nagyon különbözik a többi kórházi osztálytól, így nem működtetheti azokat a sémáit,
amelyeket a szokványos kórházi osztállyal kapcsolatban kiépített.
Gondoljunk vissza az első alkalomra, amikor megérkeztünk egy intenzív osztályra!
Melyek voltak a meghatározó benyomásaink?

Fontos

Kapcsolat:
betegtájékoztatás

Az intenzív osztályon ugyan rendszerint igen nagy a „nyüzsgés”, a személyzet és a gépek
folyamatos alapzajt kölcsönöznek, ugyanakkor ezek jobbára túl összetettek,
érthetetlenek, sőt sokszor fájdalmasak vagy félelmetesek a betegeknek. Ez sokban közelít
az ún. ingermegvonásos kísérletekhez, ugyanis noha van inger, ezek jelentés nélküliek a
páciens számára. Tudjuk ugyanakkor, hogy a mintázott (értelmes) ingerek hiányát az
ember nem viseli el: pár órán belül hallucinációk, testképzavar léphet fel, irritabilitás és a
gondolkodás „önállósulása” jellemzi az embert.
Ezért kulcsfontosságú, hogy mennél hamarabb megfelelő, megnyugtató tájékoztatást
adjunk a páciensnek (és hozzátartozóinak). Ebben érzékeltessük, hogy az intenzív osztály
biztonságos hely, és minden a beteg gyógyulását szolgálja.
Az intenzív osztály környezete és a kezelés jellege a legtöbb beteget arra kényszeríti,
hogy passzívan eltűrje, elviselje a vele történteket. Ezzel azonban könnyen előállhat az,
amit Martin E. Seligman „tanult tehetetlenség” néven írt le. Kísérletei nyomán
megfogalmazta, hogy ha az egyed azt tapasztalja, hogy a vele, körülötte történő dolgokra
nincs hatással, azok tőle függetlenül megtörténnek, „rátanul” erre a tehetetlenségre. Ez
azt jelenti, hogy akkor sem kezd el aktivitást kifejteni, amikor már lehetne. A
kontrollhiány élményének (attribúciójának) kedvezőtlen tünetei: étvágytalanság,
passzivitás, válaszkezdeményezés hiánya, annak megélése, hogy nincs kontrollja a
környezet lényeges eseményei felett, nem tanul a későbbiekben sem, akár halálhoz
vezethet.
Az intenzív osztályról „gyógyultan” kikerült betegek utánkövetése – sajnos – megerősíti,
hogy az objektív lehetőségeik ellenére a betegek közül sokan passzívak maradnak,
képességeiket nem kamatoztatják (például a tisztálkodásban, WC használatában, stb.).
Pontosan azt a mintát követve, mint a tanult tehetetlenség miatt passzívvá vált kísérleti
állatok Seligman munkáiban. A betegek 30-40%-a nem tér vissza a munkájába az
intenzív osztályos kezelés után.
Ezek értelmezése egyszerű: maga a kezelés traumatizáló lélektani értelemben.
Az intenzív osztályon kezelt betegek élményei meglehetősen riasztóak. Az alábbi lista
mutatja, hogy miről számolnak be leggyakrabban az intenzívről kikerült betegek:
● magány (74 %)
● beszédképtelenség (65 %)
● szorongás (59 %)
● fájdalom (56 %)
● zaj (51 %)
● kontroll-hiány (46 %)
● feszültség (46 %)
● félelem (44 %)
● szomjúság (44 %)
● alváshiány (35 %)
● rettegés (32 %)
● rémálmok (17 %)
Ezen traumatikus élmények az intenzív osztályon sok betegnél poszttraumatikus stresszzavarhoz (PTSD-hez) vezetnek, vagyis a hosszú távú utóhatások a poszttraumatikus
stressz-zavar tüneteiként foghatók fel.
Elég már 5-7 napos ITO tartózkodás, és az alábbi tünetek figyelhetők meg a betegeknél:
● 20-70%: percepciós zavarok, memóriazavarok, koncentráció-zavarok, affektív
labilitás
● 2-10%: akut delírium
● 20-30%: ITO-pszichózis

Sok esetben igen egyszerű az a „menetrend”, amin az egyes betegek végigmennek: a
bekerüléskor megélt félelem, szorongás, nyugtalanság vagy depresszióhoz vagy
elutasításhoz vezet. Mindkét esetben megkaphatja a páciens a „nem-kooperál” bélyeget.
Ezzel csak fokozódik kiszolgáltatottság-érzése, megjelennek paranoid reakciói, agresszív
megnyilvánulásai, ami egészen az akut pszichotikus tünetekig elvezethet.
[Ábrák: I./15.01. 1.ábra, 2. ábra és 3. ábra Felirat: Az ITO-n fekvő, mozgásképtelen beteg
ezt látja kezelése hosszú napjai, hetei során, amennyiben nem gondoskodunk számára
értelmes, feldolgozható, pozitív ingerekről]

Összegzés

Az életminőségromlás hátterében PTSD, a PTSD hátterében az intenzív osztályon átélt
traumatikus élmények állnak, amelyek egyenesen következnek abból a lélektani
helyzetből, amit egy számára ismeretlen, félelmetes, kiszolgáltatott helyzetben átél egy
ember.
A szerencse az, hogy a fenti gondolatmenet egyértelműen kijelöli azt, hogy mindezek
megelőzésére mit kell kövessünk.
Az ITO-pszichózis ellen: biztonság-élmény, szorongás, félelem kiküszöbölése.
A PTSD ellen: minimalizáljuk a traumatikus élményeket.
A depresszió (tanult tehetetlenség) ellen: kontroll (élmény) nyújtása.
Mindezt hogyan tudjuk megvalósítani?
● Nyújtunk biztonság-élményt: segítsük a pácienst és a hozzátartozót a riasztó
környezet megértésében. Gyakran hangoztassuk „Biztonságban van”. Segítsük elő,
hogy ideje mennél nagyobb részében kellemes képzetek töltsék ki a pácienst
(hallgassa kedvenc zenéjét, szerettei látogathassák)
● Biztosítsuk a pihenést: Az alváshiány mellett kedvezőtlen az is, ha ébrenléte
alatt állandóan „készenléti” helyzetben van a beteg, hiszen nem tudja, mikor mi
történik vele. Törekedjünk arra, hogy legyenek mennél nyugalmasabbak a pihenési,
alvási időszakok. Hacsak lehetséges, tegyük rendszeressé valamilyen relaxációs
forma gyakorlását (megkérdezhetjük, szokott-e jógázni, meditálni, vagy ezeknek
megfelelő „hétköznapi” elmélyedéseinek – pecázás, kötés, erdei séta – élményét
hívhatja elő.
● Biztosítsunk értelmes, mintázott ingerlést: képek, fotók, de főképp „aktív”
beszélgetések, érintések, ízek, illatok szolgálhatnak ingergazdagításul. Igyekezzünk
minden érzékleti modalitást bevonni, ezek közül a kellemes érintések (simogatás,
masszázs vagy egyszerűen a keze megfogása, vállra tett kéz, stb.) kiemelt
fontosságúak.
● Tegyük lehetővé a mennél több emberi kontaktust: kezdve azzal, hogy
„megtiszteljük” a beteget azzal, hogy köszönünk neki találkozáskor és búcsúzáskor,
jó étvágyat vagy jó éjszakát kívánunk neki, stb. Szakítsunk időt arra, hogy ő maga
is kérdezhessen, mesélhessen.
● Informáljuk a pácienst az állapotáról és a kezelés lényegéről, értelméről. Ebben
a vezérelv az őszinteség és a pozitivitás. Vigyázzunk a nyelvhasználatra: érthetően
és magyarul fogalmazzunk. Sokszor segítenek a hétköznapi analógiák, akár
metaforák. Nem az orvosi szakszerűség a lényeg, hanem az, hogy megértse a beteg
az információt és annak (előrevivő) üzenetét.
● Beavatkozásokat előzetesen „jelentsük be”, és magyarázzuk el azok értelmét,
lényegét: miért segíti a gyógyulásban. Ez különösen fontos az amúgy kellemetlen,
fájdalmas beavatkozásoknál.
● Aktív bevonás: amikor csak lehet, tegyük aktív részesévé a beteget önnön
gyógyulásának. Kérjük ki véleményét, választhasson felkínált lehetőségekből
(ételek, testhelyzet, beavatkozások sorrendje stb.). Az ideális az, ha a gyógyító team
tagjaként éli meg a helyzetét, érezze, hogy a „csapathoz tartozik”

Iniciatíva kialakítása, erősítése, kontroll-élmény visszaállítása: támogassuk a
beteg kezdeményezéseit. Ha valamire jelen állapotában még nincs lehetőség, annak
– közösen – tűzzünk ki reális időt, amikor már végrehajtható, megvalósítható.
● Környezet átkeretezése: a riasztó környezet, a gépek megfelelő magyarázattal
„barátságossá” tehetők. Emeljük ki, hogy hogyan/miért szolgálja a beteg
biztonságát a sok monitor, mit jelentenek (és kinek szólnak!) a „riasztási” jelzések,
és így tovább.
● Gyógyulási motiválás: építsük ki, és tartsuk fenn a beteg motiváltságát a
gyógyulásra. Ennek legegyszerűbb módja a jövő-orientáltság: minden
megnyilvánulásunk implikálja, hogy a gyógyulás felé haladunk.
●

A fentiek szerint magyarázzuk el a lélegeztetés szerepét, külön annak megkezdése,
fenntartási, illetve a gépről való levétel esetében.
Az eddigiekben megfogalmazott elveket azoknál a pácienseknél is gyakoroljuk, akik
éppen nem uralják tudatukat (szedálva vagy kómában vannak). Úgy érdemes velük (és
körülöttük!) kommunikálni, mintha teljesen éberek lennének, és mindent értenének
abból, amit mondunk.
Feladat
Az anesztézia lélektani vonatkozásai
A műtéti felkészítés
A műtét előtt álló betegek zöme szorong, fél az altatástól, a műtéttől, a műtét utáni
fájdalmaktól, kellemetlenségektől. Az aneszteziológus kitűnő forrás lehet abban, hogy
ezen félelmeket eloszlassa. A puszta, száraz informálás azonban nemcsak, hogy nem
segít, hanem rendszerint növeli az aggodalmakat. A megfelelően előkészített betegnél
viszont számos kedvező jel tapasztalható a műtét idején és a posztoperatív szakban
egyaránt (Varga és Diószeghy, 2001):
● A gyógyszeres félelem- és szorongáscsökkentés elhagyható.
● Fiziológiai stresszreakciók csökkennek.
● A posztoperatív fájdalomcsökkentők szükséglete csökken.
● A posztoperatív páciens mosolyog (szokatlan látvány a posztoperatív részlegen).
● Befolyásolhatók a fiziológiás funkciók, a vérveszteség, a perisztaltika, a
hólyagfunkció, a posztoperatív hányás.
● A csövek, katéterek, szondák könnyebben elviselhetőek.
● A páciens jobban érzi magát az operáció után.
● Komplikációk
esetén
a
páciensek
nyugodtabbak,
ellazultabbak,
és
együttműködőbbek a szokásosnál.
A preoperatív előkészítés kulcselemei:
● műtétet megelőző nyugodt, részletes beszélgetés
● félelmek, aggodalmak feltárása
● megnyugtató, részletes magyarázat
● jövőre irányuló pozitív szuggesztiók
A páciensek beszűkült tudatállapotát kihasználva a műtéti felkészítés során olyan
szuggesztív üzeneteket adhatunk a betegnek, amelyek elővételezik a megfelelő
hangulatot, és a műtét zökkenőmentes lezajlását. Például “Ahogy a műtőbe érkezik, és
találkozunk.., mikor a vállára teszem a kezem, így... (bemutatva) meg fog lepődni, milyen
könnyen megy minden, és milyen kellemesen érzi magát”
A műtéti narkózis megkezdésekor is hasonló szellemben érdemes foglalkozni a beteggel:
pl. a beavatkozásokat előre jelezni. Bloch-Szentágothai (1995) tapasztalatai szerint e
nélkül még egy vérnyomásmérés is kellemetlen a betegnek, míg a megfelelően jelzett

komolyabb beavatkozások teljesen zökkenőmentesen végrehajthatók.
Kellemes képek imagináltatásával, kedves emlékek előhívásával építhetünk ki
megnyugtató hangulati hátteret. Ezek a tartalmak még a beteg intraoperatív álmaiba is
beépülhetnek.
Ugyanezen elvek érvényesíthetők helyi érzéstelenítés, regionális érzéstelenítés vagy
szedálás esetén is.
Információfelvétel altatás alatt: ébredés és a percepció elkülönítése
Az általános anesztézia esetén sincs teljesen elzárva a beteg a külvilág ingereitől, főképp
az auditív csatornán érkezők juthatnak el a beteghez. Teljesen eltérő azonban az a ritka
jelenség, amikor a beteg „megébred” műtét közben, illetve az az általánosan
feltételezhető lehetőség, hogy a beteg felfogja a körülötte illetve hozzá mondott
tartalmakat, anélkül, hogy erre tudatosan emlékezne. Nézzük ezeket külön-külön.
Az ébredés jelensége és kezelése
Az anesztézia alatti tudatosság visszatérését vizsgáló kutatások egyértelműen azt
mutatják, hogy ez rendkívül megterhelő élmény a betegeknek. Egy vizsgálat azt találta,
hogy extrém fokú félelmet vagy pánikot éltek át, a betegek 41%-a élete legrosszabb
élményének ítélte mindezt. Az élményt leíró megfogalmazások jól jellemzik ezt:
"Próbáltam sikítani, de nem tudtam, mert valami volt a számban és a torkomban"
"Rájöttem, hogy olyan helyzetben vagyok, amiből nincs kiút. Észrevettem, hogy a lélegzés
is lehetetlen. Beletörődtem, hogy meghalok.„
Különösen nehezményezték az érintett betegek, hogy a kórház elutasító, tagadta az
ébredés előfordulásának lehetőségét is. Holott a betegek így fogalmaztak:
"Elég lenne, ha elismernék, hogy ilyen megtörténhet",
"Nem várnék többet, csak hogy bocsánatot kérjenek"
Ébredések kontrollált vizsgálatai. Egy vizsgálat több száz műtét elemzése alapján 0,4%
arányban egyértelmű jelét találták a tudatosságnak (a betegek visszamondták a műtét
alatti beszélgetést, amit a műtőben készített magnófelvétel hitelesített), további 1,8%-nál
is fennállt a lehetősége a tudatosságnak. Többezer műtét elemzése alapján egy másik
kutatás 2,5%-nál talált tudatosságot (a beteg tudatánál van, kapcsolatban van a
környezetével, tudja mi történik körülötte). E vizsgálatok az ébredések okaiként az
intubáció körüli problémákat (1,7%) a monitorozás hibáit (6,8%), egyéb anesztéziai hibát
(11,8%), a műtét jellegét (pl. császármetszés) 35 %, illetve a legnagyobb arányban a
preoperatív szorongásszintet (44 %) azonosították. (összefoglalásul l. Varga, K.,
Jakubovits, E., Janecskó, M., 1995).
A műtét alatti ébredés összetett pszichés trauma, melynek fő elemei a fájdalomérzékelés, az éberség maga, illetve igen hangsúlyos, hogy nem tudja jelezni a beteg. Az
ébredést követően: traumatikus neurózis léphet fel, változatos tünetekkel (szorongás,
depresszió, éjszakai rémálmok, újraélik a műtéti traumát, félnek attól, hogy meghalnak,
mielőtt felébrednének, vonakodnak ezeket az élményeiket megosztani másokkal, nem
vállalkoznak további műtétekre, érzelmileg elutasítják gyermeküket, és nem vállalnak
újabb terhességet azok a nők, akik visszanyerték öntudatukat császármetszés során.
Nagyon fontos tehát a megfelelő légkörű posztoperatív interjú, ahol az ébredés esetleges
jeleit alaposan exploráljuk. Amennyiben ilyennel találkozunk, támogató, megértő
légkörben beszéljük meg a beteg élményeit. Tapasztalatunk szerint a betegek megértik,
hogy az ébredés szubjektív élménye nem biztos, hogy tényleges ébredést takar:
elképzelhető, hogy tudattalan vágyak, félelmek kivetülései, vagy a beteg álmain alapul.
Amennyiben hosszútávú hatásra (PTSD) utaló jelek vannak, szakszerű kezelés indokolt.

A műtét alatti információfelvétel lehetősége

Fontos

Arra a lehetőségre, hogy a megfelelően altatott beteg is felfoghatja a körülötte elhangzó
dolgokat, eleinte egyedi esetleírások hívták fel a figyelmet. A szakemberek a műtét után
furcsa jelekre lettek figyelmesek: indokolatlanul elhúzódó gyógyulás
makacs szövődmények, az orvossal vagy a kórházzal szembeni viszony hirtelen
megváltozása, riasztó álmok, kedvezőtlen általános érzelmi állapot.
Ilyenkor e kedvezőtlen tünetek hátterét feltáró hipnoterápiás kezelés azt találta, hogy a
műtét alatt felfogott hatások állnak a hátterében.
Így szembesült az orvostudomány annak tényével, hogy jelentős - főként auditív információfelvétel lehetséges általános anesztéziában, amely információ a tudattalan
memóriában enkódolódik és tárolódik.
A tapasztalatok szerint különösen a személyes, jelentős tartalmak „kódolódnak" a műtéti
információfelvétel során: a kedvezőtlen gyógyulási esélyekről, a beteg külleméről,
obezitásáról szóló megjegyzések.
Az egyedi esetleírások nyomán megkezdődtek a műtét alatti tudatállapot jellemzésének
kísérletes vizsgálatai. Változatos módszerekkel igyekeztek a kutatók feltárni, milyen
arányú ez a jelenség (összefoglalásul l. Varga és mtsai, 1995.)
● Az izolált alkar technika az erek elszorításával az alkar izolálható az izomrelaxáns
hatása alól, így a beteg – előre egyeztetett – jelzéseket adhat (pl. keze megszorítása). Ez
a módszer az alkalmazott altatószerek és a műtéti típustól nagyban függő arányú, de
akár 44%-os esetben is tudott kapcsolatot teremteni altatott pácienssel a műtét közben.
● Implicit emlékezeti teszt-helyzetek, illetve a nem-verbális válaszoknak a sémája,
hogy a műtét alatt a beteg magnetofonról (fülhallgatóval) kap bizonyos ingereket
és/vagy feladatokat, amelyeket a műtét után tesztelnek. Ezen kutatási módszer azt
találja, hogy ugyan vannak információfelvételre utaló adatok, ám a betegek a műtét alatt
(többnyire) csak a számára releváns, személyes jelentőségű, a gyógyulásával
kapcsolatos ingerekre nyitottak.
Az, hogy a legtöbb esetben hiányzik az eseményekre való tudatos emlékezés a műtét
után, nem jelenti azt, hogy a beteg valóban nem foghatta fel az ingereket, és nem tárolja
azokat. Kihlstrom és Schacter (1990) implicit percepció fogalma szerint szemantikus
szintű ingerfeldolgozás létezhet úgy is, hogy az adott ingerlési feltételek mellett az inger
nem hozzáférhető a tudatos percepció számára. Megfigyelhető tehát olyan ingereknek a
hatása, amelyek akkor érték a személyt, amikor nem volt tudatánál.
A műtét alatti információfelvétel felhasználása a gyógyítás érdekében
A jelenség megközelítésében fordulatot jelentett annak felismerése, hogy előrevivőbb, ha
a megfelelően végrehajtott altatás mellett is feltételezhető információfelvételt
kihasználjuk a beteg gyógyulása érdekében. Közvetítsünk a betegnek olyan tartalmakat,
amelyek elősegítik a műtét sikeres lezajlását illetve gyorsítják, kellemesebbé teszik a
gyógyulást.

Irodalom

Hazai tapasztalataink kedvező képet adnak az általános anesztéziában alkalmazott
(Jakubovits és mtsai, 1998, 2005) és a helyi érzéstelenítés mellett alkalmazott
szuggesztiók hatékonyságáról egyaránt (l. Kekecs és Varga, 2011).
E téren megfelelő műtéti felkészítést, és a műtét alatt élőszóban (tehát nem magnóról),
egyénre szabott szöveg alkalmazását tartjuk legkedvezőbbnek.
Jakubovits, E., Janecskó, M. Varga, K. (1998): Műtét előtti-alatti szuggesztiók hatása a
betegek posztoperatív állapotára. Aneszteziológia és Intenzív Terápia, 28, 3-9.
Jakubovits, E., Janecskó, M., Varga, K. és mtsai (2005) : A műtét előtti pszichés

felkészítés és a narkózis alatti pozitív szuggesztiók hatékonysága a perioperatív
időszakban. Aneszteziológia és Intenzív Terápia, , 35, 3-12.

Bevezetés
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A betegtájékoztatás sajátosságai SIA esetén
A betegtájékoztatás – sajnos – manapság sok helyen elvesztette eredeti értelmét. Távol
vagyunk attól, hogy a beteg autonóm döntését támogató információval lássuk el a
pácienst. Ehelyett az intézmény vagy a szakember – a jogi kényszernek megfelelően –
részletesen, rendszerint írásban tárja a beteg elé a lehetséges szövődményeket,
mellékhatásokat, kellemetlenségeket. Ez, azon túl, hogy a betegre hárítja a felelősséget
mindezek bekövetkezte esetén – nagyban megnöveli annak esélyét, hogy a felsoroltak
ténylegesen előálljanak (Lang és mtsai, 2005)).

Történet

A tájékoztatók megfogalmazása nem igazodik a páciensek kognitív feldolgozási
stílusához. Az orvosi illetve jogi szaknyelv fordulatai a legtöbb beteg számára
érthetetlenek, így a helyzet végképp kiszolgáltatottá teszi.
Előfordul ugyanakkor, hogy mindenki számára világos, hogy szerencsétlen egy
megfogalmazás, csak éppen annak alkotója nem fontolta meg szavai üzenetét a befogadó
szemszögéből. Erre példa az a mondat, amelyet egy aneszteziológiai tájékoztatóból
emeltünk ki: „..a műtét végén általában felébresztjük betegeinket….”
A fejezet más részében ismertetett „pesszimisztikus értelmezés törvényét” sem szükséges
feltételeznünk ahhoz, hogy érezzük ennek a kijelentésnek a problematikusságát.
A valós példánk paradox vonása, hogy – megkeresve a tájékoztató összeállítóját –
kiderült, hogy szándéka éppen a beteg megnyugtatása volt, ti. ha nem a műtőben, hanem
az ITO-n ébred, ne aggódjon. Csak ezt az amúgy nemes célt éppen ellenkezőleg oldotta
meg a kedvezőtlen megfogalmazás miatt.
A tájékoztatás kiegyensúlyozott modellje
A betegtájékoztatás kiegyensúlyozott modelljét foglalja össze az alábbi táblázat. A
fentiekben vázolt helyzet a B mezőnek felel meg: felsoroljuk a beavatkozás összes
lehetséges hátrányát, mellékhatását, kockázatát. A probléma az, ha csak ezt csináljuk. A
páciens autonóm döntéséhez valóban szüksége van ezekre az információkra, ám ha csak
ezekkel szembesül, egyoldalú, és lesújtó lesz az a kép, ami a várható fejleményekről
kialakul benne.

A beavatkozás elvégzése
A beavatkozás elmaradása

Előnyök

Hátrányok

A
C

B
D

A cél az, hogy ismertessük a beavatkozás elvégzésének előnyeit is (A), ezek noha
magától érthetőek a szakember számára, nem feltétlen evidensek a páciens
szemszögéből.
Érdemes felidézni (vagy elmondani) a beavatkozás elmaradásának hátrányait is (D
mező), és utalhatunk a beavatkozás elmaradása esetén várható előnyökre (C mező), amit
ha más nem, a kellemetlenségektől, fájdalomtól való megszabadulás képviselhet.

A fenti táblázatnak megfelelően összegezzük egy beavatkozás elvégzésének vagy
gyógyszer beadásának előnyeit és hátrányait.
A körültekintő betegtájékoztatás elemei

Feladat

Az alábbiakban néhány olyan szempontot adunk, amelyeket általában érdemes követni a
betegtájékoztatás során. Megadunk olyan fordulatokat is, amelyek az adott szempont egy
jó megoldását képviselik (sok más lehetséges jó megoldás mellett).
● Tegyük

lehetővé, hogy a beteg kérdezzen, illetve mennél pontosabban járjunk utána,
hogy milyen elképzelése, tapasztalata van az egyes beavatkozásokról. A „félek az
altatástól” túl általános. Mi a félelem közvetlenebb tartalma? Magát az állapotot nem
szeretné átélni? Fél a kiszolgáltatottságtól? Az utóhatásoktól? stb. Ezek ismeretében
megfelelő információkat tudunk adni a betegnek az adott vonatkozásban.
● Amit lehet, fogalmazzunk meg pozitívan, (pl. a „műtét előtti napon nem ehet
semmit” helyett, ill. mellett azt is mondjuk meg, mikortól ehet a páciens)
● Magyarázzuk el, hogy az egyes jelenségek - akár tünetek - miért alakulnak ki,
meddig fognak tartani (legalább azt érzékeltessük, hogy „időlegesen" állnak csak fenn.
Pl. „Idő kell, amíg a szervezete lebontja az altatásnál kapott gyógyszereket, ahogy
kitisztulnak ezek az anyagok, egyre jobban érzi majd magát”).
● Különösképp, ha a kezelésünk hatására - időlegesen - kedvezőtlenebb közérzet
várható, mint annak előtte: magyarázzuk meg ennek okát (pl. „Az inhalálószer segít
feloldani a légutakban felgyülemlett nyákot, így azok köhögésre ingerlik. Ez a tüdő
kitisztulásával jár, ez az a helyzet, amikor a köhögés jót jelent.”)
● Mit tehet a páciens, / a szakember, hogy elkerüljék a kellemetlenségeket.
(„Kellemes, mély légvétellel csökkentheti a hányingert. Figyelje meg, hogy mikor jobb,
ha az orrán vagy a száján veszi a levegőt?”)
● Szövődmények, kockázatok: ritkán fordulnak elő, (vigyázzunk, hogy a
megfogalmazásunk ne „írja elő” azokat).
● Legyünk jövőre-irányultak. Ahol lehet a gyógyulás szemszögéből fogalmazzunk (...
amíg helyreáll a megszokott egyensúly, ...visszatér az önálló mozgás, stb.)
● Kerüljük a szakkifejezéseket, szakzsargont, (monitor, tubus, stb.).
● Vigyázzunk az ismétléssel: mennél többször hangzik el (vagy jelenik meg írásban)
valami, annál erősebb a hatása.
● A páciens csak a rá vonatkozó eljárásokról kapjon tájékoztatást. Főképp az írásbeli
tájékoztatás (vagy az internetes oldalak esetén) figyelhető meg, hogy olyan eljárások,
beavatkozások részleteivel is megismerkedhet a beteg, amit nála nem is tervezünk
elvégezni.
MIÉRT JÓ tájékoztatni a beteget?
● A páciens fél minden számára ismeretlen (ráadásul ismeretlenül is veszélyesnek
tartott) dologtól, és ez a félelem szorongást kelt benne.
● A tájékoztatás révén lehetőséget kapunk, hogy kiderüljön, mik a páciens
szempontjai illetve mik az elvárásai.
● A tájékoztatással lehetőségünk van szuggesztiók közvetítésére a páciens
irányában (pozitív, jövőre-irányult, motiváló jellegű szuggesztiókat adni).
● Lehetőséget kapunk az orvos-beteg kapcsolat bizalmi jellegének elmélyítésére.
A betegtájékoztatás sajátosságai SIA esetén:
A SIA területén gyakran fordul elő az, hogy az érintett páciens nincs olyan állapotban,
hogy megfelelően mérlegelje, feldolgozza a tájékoztatást, így – a jogi kereteknek
megfelelően – az orvos maga dönt azok végrehajtásáról.
Ebben az esetben is érdemes tájékoztatni a beteget, hogy mi történik vele, milyen céllal
hajtjuk végre azt, és amit teszünk, mennyiben szolgálja az a beteg jólétét:

Ez igaz a tudatukat nem, vagy nem teljesen uraló – kómában lévő, szedált, altatott –
betegekre is.
Például:
„Annak érdekében, hogy jobban elősegíthessük a szervezet gyógyulását, hamarosan egy
puha csövet helyezünk a nyakába. A cső behelyezésével egyszerűbbé válik a megfelelő
vérnyomás eléréséhez szükséges gyógyszerek adagolása. / Amíg mostanában szájon át
kevesebbet tud enni, azt ki tudjuk egészíteni a csövecskén keresztül adott vénás
táplálással. / A vérvételek jó részét is kiváltjuk ezzel a csővel.
Lépésről lépésre mindent fogunk előre mondani, amit csinálunk. A vékony cső
behelyezéséhez elfordítjuk a fejét oldalra, kérjük, hogy segítsen így tartani… köszönjük…
először tisztára mossuk a nyakát… kellemes hűvösséget érez most a nyakán… kicsit
várunk… most helyi érzéstelenítőt [!] alkalmazunk, ezzel is megkönnyítve a puha cső
behelyezését… kicsit várunk… szépen haladunk… ”
Ugyancsak sokszor fordul elő a SIA ellátásban, hogy a páciensek hozzátartozóit tudjuk
csak tájékoztatni. Ezesetben is javallott a fenti szempontokat érvényesíteni, hiszen a
hozzátartozó félelmét, értetlenségét, kiszolgáltatottság élményét közvetíti a páciens felé.
Ennek elejét vehetjük, ha a hozzátartozót körültekintően, megnyugtatóan tájékoztatjuk.
Figyeljük meg a fenti elvek érvényesülését az alábbi tájékoztató szövegekben a
lélegeztetésről (Bővebben l. Varga és Diószeghy, 2004).
Az alábbi szövegben
● keressük a pozitív megfogalmazás módjait,
● figyeljük meg a jövőorientáció és gyógyulási motiváció szinte folyamatos
jelenlétét,
● vegyük észre a szakmabeli szemmel természetesként kezelt folyamatok és
beavatkozások páciens felé történő leírásának egyszerűségét.

Feladat

A lélegeztetés bevezetése:
„Ahhoz, hogy jobban érezze magát, szervezetének szüksége van arra, hogy segítsük a
légzésben. Ezt a következőképp csináljuk: (hamarosan) egy vékony csövet vezetek le a
száján keresztül a légcsövébe. Ez a cső egy olyan géphez csatlakozik, amelyik pontosan
érzékeli, mikor van szükség arra, hogy kellő mennyiségű friss levegőt juttasson a
tüdejébe. stb.”
„A gép addig segíti a légzésben, amíg a szervezete kellően megerősödik ahhoz, hogy
ismét megint önállóan lélegezzen, mint rendesen.”
„Természetes, hogy így a gépi segítséggel más élmény a lélegzés, mint rendesen.
Hamarosan megszokja gépet, ahogy egyre inkább megtapasztalja a légzésnek ezt a
ritmusát és mélységét”
A lélegeztetés fenntartása:
„A gépek és műszerek, amik körülveszik, folyamatosan követik a szervezete
állapotát és igényeit. Azok a jelzések, amelyeket a gépek adnak, nekünk szólnak,
épp az ön biztonságát szolgálják. Amint látja, állandóan van a közelben valaki,
nővér, vagy orvos, és megteszi, amit szükséges, ahogy jelez a gép.
Ezek a sípolások, csipogások tehát a maga biztonságát jelentik. Ezek a gépek
vigyáznak magára. Biztonságban érezheti magát, hiszen a gépek jelzik a nővérek
számára, ha bármire szüksége lenne. Gondoljon erre és máris kellemesebb a
hangjuk. És mivel biztonságban van, nyugodtan lazíthat, és a képzeletével bármit
ideidézhet. Van, aki például egy kellemes hajóút vagy más kellemes utazás
hangjaiként képzeli el a körülötte levő hangokat, amelyek így más értelmet nyernek,
és a figyelmét egyre inkább az elképzelt kellemes eseményre összpontosíthatja,
amihez ezek a hangok csak a hátteret adják.”
Leszívás:

„Amíg a gép segíti a légzésben, nem tudja felköhögni azokat a váladékokat, amik
az ember tüdejében óhatatlanul képződnek. Tudja, ezt rendesen úgy csináljuk, hogy
krákogunk vagy köhintünk egyet, és már kész is. Amíg tart a lélegeztetés, ezt a
tisztítást is kívülről kell elvégeznünk”
„Ez úgy történik, hogy egy vékony szívócsövet vezetek le a tubuson keresztül,
kérem, hogy köhögésével majd jelezze, ahogy leér, és ugyanilyen köhögéssel a tüdő
távolabbi részeiről is a szívócső végéhez juttathatja a váladékot”
”Az egész csak néhány pillanat, annyi, mint egy nagyobb légvétel…”
„Érezni fogja, mennyivel könnyebb/jobb a légzés a megtisztított tüdőben”
Extubálás:
Az eddigi napok alatt annyira megerősödött a szervezete, hogy nincs szükség már arra,
hogy a gép segítsen a légzésben. Végre kivehetjük ezt a csövet a szájából, és megkezdheti
a teljesen önálló, természetes légzést. Meglátja, milyen érdekes lesz megint a saját izmait
használni, kellemes mély lélegzetet venni. Milyen jó érzés lesz, ahogy a természetes úton
áramlik be a friss levegő... ahogy kitágul a mellkasa a belégzéskor, és ahogy majd utána
maga fújja ki a levegőt. Jó lesz, hogy végre kiürülhet az a váladék, ami felgyülemlett a
tüdejében. Pontosan fogja érezni, hogy mikor kell krákogással, köhögéssel segíteni a
szervezetét, hogy megszabaduljon a váladéktól.
Az ugyan várható, hogy ez eleinte nehezebben megy, mert sokáig nem dolgoztatta a légző
izmait, de meglátja, milyen gyorsan megerősödnek megint, most, hogy újra feladatuk van.
Ezzel egyre tisztábbá válik majd a tüdeje, a légutak egyre hatékonyabban szállítják a friss
levegőt befelé, és az elhasználtat kifelé, amitől az egész szervezete egyre frissebb lesz
majd... és még jobban megerősödik. Milyen jó, hogy nem lesz már a géphez kötve, végre
beszélhet hozzánk... (stb.). "
Feladat

Irodalom

Saját, mindennapi kommunikációnkat figyelve könnyen beépíthetjük a fenti elemeket
saját mondatainkba. A cél a fenti elvek követése, nem feltétlen a mondatok egy az
egyben való átvétele. A rendszeres gyakorlás, mialatt magunkévá teszünk, kicsiszolunk,
megérlelünk egy-egy mondatrésznyi közlést, növeli mondanivalónk hitelességét a
páciens felé, és sikereink révén érezhetjük saját közérzetünkre gyakorolt pozitív hatását.
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KETTENMANN E, LOGAN H, KAPTCHUK TJ. (2005) Can words hurt? Patientprovider interactions during invasive procedures. Pain. Mar;114(1-2):303-9.
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I./15.1.1. Munkahelyi csapatépítés
Bevezetés

Munkahelyi csapatépítés során az első és legfontosabb lépés a munkakörnyezet
jellegének feltárása, a munkapszichológiai rizikófaktorok beazonosítása. Tisztában kell
lenni az adott munkahelyen dolgozók személyes érintettségének jellegével, a kiégési
szindróma megjelenésének lehetőségével és veszélyeztető faktorok jelenléte esetén
mindent meg kell tenni a megelőzés, illetve a kezelés érdekében.
A munkahelyi csapatépítés a sürgősségi orvostan, az intenzív terápia és az
aneszteziológia területén különös jelentőséggel bír, hiszen itt nem csupán átvitt
értelemben kell „munkahelyi csapatot” építeni, hanem valójában is csapatban dolgozunk.
A csapatépítés ezen utóbbi aspektusával az I./9.3 fejezet foglalkozik részletesebben.
A SIA területén dolgozók személyes érintettsége
Aki folyamatosan emberi szenvedéssel találkozik munkája során, döntéseinek
szélsőségesek a következményei, netán feszített határidők között dolgozik: krónikus
érzelmi megterhelésnek van alávetve. Mivel az emberi szervezet tűrőképességének a
pszichés szférában is van határa, érdemes különösen odafigyelni e jelenségre, azonosítani
jeleit, gyakorolni a prevenciós lehetőségeket.
Kiégési (burnout) szindróma
A „kiégés” beszédes elnevezés arra vonatkozik, hogy akiknek a munkaköre krónikus
érzelmi megterheléssel, stresszel jár, azoknál gyakran jelentkezik a fizikai, emocionális,
mentális kimerülés állapota.
A kiégés jelei
Számtalan, jól beazonosítható tünet figyelmeztet a kiégésre, ám – éppen a jelek
sokfélesége, valamint a saját és a kollégák nemtörődömsége miatt – sokszor hiába.
Látszólag apró, szinte mindennapos tünetekként jelzi előre a komolyabb problémát a
fáradtság, a krónikus kimerültség, a gyakori elhúzódó megfázás, a fejfájás és az
alvászavarok. Hasonlóan figyelmeztethet az emésztőrendszer: a hirtelen súlyvesztés vagy
hízás, a fekélybetegségek ugyancsak az érzelmi kimerülésre utalhatnak. Az első
tünetekből pedig gyorsan kialakulhatnak komolyabb kórformák is: cukorbetegség,
bronchiális asztma, magas vérnyomás, fokozott premenstruációs feszültség, kimaradó
menstruáció.
Mindezt még megpróbálhatja valaki magánügynek tekinteni és eltitkolni, vagy fordulhat
orvoshoz vele. De jó tudni, hogy a szindróma korántsem csupán az illető kollégát
érinti. Az a munkatárs ugyanis, akin úrrá lesz a kiábrándultság és az életöröm elapadása,
nem képes arra a teljesítményre, amit eredetileg vártak és reméltek tőle, és amire a
szervezet joggal számít. Éppen ezért fontos megemlíteni azokat a jeleket is, amelyeket
(vagy azok egy részét) észlelve munkatársunkon, tudhatjuk: őt is veszélyezteti a kiégés.
A sok kávé, a dohányzás, az alkohol, a gyógyszer, a drogok például mind lehetnek a
túlságosan nagy feszültség előli menekülés kevéssé kíméletes eszközei. Érdemes
felfigyelni arra, ha valakinél hirtelen megnő a kockázatvállaló viselkedés, és emiatt
például közlekedési balesetek, munkahelyi vagy sportsérülések érik. „Ravaszabb” tünet a
hiperaktivitás, a munkába feledkezés, hiszen – látszólag – éppen ezt várnák mindenkitől.
Sokszor az érzelmi alkalmazkodás zavaraiban jelentkezik a kiégés: az eddig nyájas
kolléga hirtelen agresszívvé válik, érzelmileg távolságtartóvá (márpedig ez bizonyos
munkakörökben kifejezetten hátrány). Gyakori a reménytelenség érzése, és súlyosabb

esetekben előfordulhatnak komolyabb pszichiátriai problémák.
A csökkent érzelmi kontroll aztán dühkitörésekhez vagy zokogáshoz vezethet, harag és
feszültség árad a kollégából, ami előtt értetlenül áll a környezet (rosszabb esetben ezeket
valósnak tekintve magára veszi).
Egy másik változat, amikor a fokozott feszültség hatására az érintett magába fordul, és
fantáziálásba, ábrándozásba menekül. Az ilyen embereket állandó félelem kínozza
például a „csapdába eséstől”, a „lebukástól”. Az arc, a szem, vagy más testrészek
önkéntelen rángása (tikkelés) is árulkodó tünet.
Mindez természetesen kihat az emberi kapcsolatokra is. A kiégés felé tartó kolléga
elzárkózik, vagy épp ráakaszkodik a többiekre. Mechanikus választ ad a klienseknek,
vagy épp „menekül” előlük – és ez még a jobbik eset ahhoz képest, ha rajtuk vezeti le a
haragját és bizalmatlanságát, netán konfliktusokat gerjeszt ahelyett, hogy elsimítaná vagy
megelőzné azokat.
A korábban használható, megbízható kollégát egyszer csak cinizmus, önelégültség
jellemzi. Éppen ezért rendkívüli figyelmet érdemel, amikor mindezt „szellőztetni” kezdi:
az intézménnyel és a munkatársakkal szemben kritikussá válik, bizalmatlanságának ad
hangot a vezetéssel, a főnökséggel szemben. Más okból, de legalább ilyen veszélyes, ha
az unalom, a reménytelenség, a tehetetlenség és az értelmetlenség kifejezése árad a
kollégából.
A kiégés jelei az egészség terén
● Fáradtság, krónikus kimerültség
● Gyakori elhúzódó megfázás
● Fejfájás
● Alvászavarok
● Fekélybetegségek
● Gasztrointesztinális zavarok
● Hirtelen súlyvesztés vagy hízás
● Korábbi betegségek fellángolása: diabetes, asztma, magas vérnyomás
● Sérülések
● Fokozott premenstruációs feszültség
● Kimaradó menstruáció
A kiégés jelei a viselkedésben
● Fokozott koffeinfogyasztás és/vagy dohányzás
● Alkoholfogyasztás, a kelleténél több gyógyszer fogyasztása, pszichoaktív drogok
● Kockázatválalló viselkedés: emiatt több közlekedési baleset
● Általános „készség” a balesetekre, „katasztrofákra”
● Fokozott hajlam az agresszív, erőszakos viselkedésre
● Hiperaktivitás
A kiégés jelei az érzelmi alkalmazkodásban
● Érzelmi távolságtartás
● Paranoia
● Depresszió: értelmetlenség-, reménytelenség-érzés
● Csökkent érzelmi kontroll
● Mártíromság
● A megőrüléstől való félelem
● A fantáziálásba, ábrándozásba „felejtkezés”
● Állandó félelem a „csapdába esés”, „lebukás” miatt
● Tikk
● Nem azonosított félelmek
● Koncentrációképtelenség
● Intellektualizáció
● Fokozott harag és feszültség

A kiégés jelei a kapcsolatokban
● Elzárkózás vagy ráakaszkodás a kollégákra
● Mechanikus válasz a klienseknek
● „Menekülés” a kliensek elől
● Harag és bizalmatlanság kifejezése
● Sok konfliktus
● Családi problémák, „bajok” a gyerekekkel
● Társas izoláció: a kliensek felhasználása arra, hogy személyes igényeit kielégítse
A kiégés jelei az attitűdökben
● Grandiozitás
● Unalom
● Cinizmus
● Fekete humor – főképp a kliensekkel kapcsolatban
● Bizalmatlanság a vezetéssel, főnökséggel szemben
● Önelégültség
● Az intézménnyel és a munkatársakkal szemben kritikus attitűd
● A reménytelenség, tehetetlenség és értelmetlenség kifejezése
● Az értékek és hitek hirtelen drámai változásai
Gyakorlat

Vegyük számba, hogy a felsorolt jelek közül melyik fordult elő (a) saját magunknál (b)
egy kiválasztott kollégánknál az elmúlt hónapban

Fontos

A kiégés tehát sosem váratlanul jelenik meg. Az első figyelmeztető jelek – illúzióvesztés,
folyamatos kimerültségérzés, a személyes hatékonyság csökkenése – után jelentkeznek a
komolyabb tünetek: a munka minőségének romlása, a kliensek vagy a kollégák
hibáztatása, a depresszió, a pszichoszomatikus tünetek. Ha még ekkor sem veszik
komolyan az egyre erőteljesebb megnyilvánulásokat, a kiégés akár szélsőséges
reakciókba is torkollhat: drogabúzusba, öngyilkosságba.
A kutatások jellegzetes, tipikus stresszforrásokra mutatnak rá a kiégés hátterében.
Például nehezen bírhatóak hosszú távon a felelős döntési helyzetek, különösképp, ha élethalál kérdése forog kockán. Ebből a szempontból sem kedvezőek a kemény határidők. De
jelentős terhet ró mindenkire az is, ha esetleges hibázásainak szélsőséges
következményei lehetnek. Nem jó, ha az igénybevétel tervezhetetlen, ha folyamatos
készenléti állapotban kell lenni, és sokszor pillanatok alatt kell százszázalékos szakmai
kompetenciára átállni a csendesebb időszakokból. Feszültségkeltő a félbeszakított
tevékenység (otthon és munkahelyen is): ha hirtelen szólít a munka, nincs idő befejezni
adott esetben még egy mondatot sem. A leginkább egészségkárosító stresszforrások közé
tartozik az is, ha a dolgozó úgy érzi, hogy a többiek nem ismerik el a munkáját, túl nagy
felelősség hárul rá, ha egyedül kell nagy horderejű döntést hoznia, ha nehezen tud lépést
tartani a szakmai ismeretekkel.
A kiégésre hajlamosító tényezők

A kiégés ellen védő tényezők

alacsony önértékelés
alkalmatlanság érzés
lehangoltság
kényszeres aggodalom
passzivitás
szociális szorongás
„keménység”, rendíthetetlenség

idősebb életkor
magas beosztás
hosszabb éves szabadság
sikeresnek érzi magát
úgy érzi, mások is sikeresnek tartják
rendszeres sport, kikapcsolódás
munkával való elégedettség
kontroll-élmény

megfelelő klinikai támasz
kedvező szakmai önértékelés

A kiégési szindróma leküzdésének néhány lehetősége
A kiégés megelőzésének legelemibb szintje a figyelemfelkeltés, a kockázati tényezők
tudatosítása.
Érdemes odafigyelni a stresszterhelésre, amivel kapcsolatban számos formában
alkalmazhatjuk a szervezeti intervenciós lehetőségeket. Olyan kézenfekvő
követelményeken túl, hogy tartsuk be a munkaidőt, illetve biztosítsuk a pihenőnapokat,
sok más is tehető. Alakítsunk ki például kezelhető személyzet–kliens arányt, biztosítsunk
rugalmasságot a munkakör bizonyos feltételeinek kiválasztásában. Például kis
szervezéssel kialakítható a rotáció a különböző terhelésű feladatok között.
Önmagában az még nem probléma, ha az embert stressz éri. Nem mindegy azonban,
hogy milyen jellegű a stressz, illetve az igazi baj az, ha nincs kellően megjósolható
stresszmentes időszak. Ezért fontos az átmeneti visszavonulási lehetőség biztosítása.
Manapság legfeljebb a cigi- és a kávészünet a kellő indok arra, hogy valaki pár percre
letehesse a munkát. Érdemes azonban bevezetni annak lehetőségét, hogy ki-ki
visszavonulhasson „csak úgy”, anélkül, hogy egészségét romboló „élvezeti szerekre”
hivatkozzék. Kedvező rendszeres kikapcsolódási lehetőséget biztosítani: sport, a tánc, a
vallás, a meditáció, a jóga, az autogén tréning mind szolgálhatnak ilyen célokat (is).
Fontos a visszajelzés, a jutalom, a támogatás és a kihívások, mivel ezek mind jó
lehetőségek az amúgy nyomasztó feladatok pozitív megélésére vagy legalább a stresszes
tennivalók értelmének, hasznának felfedezésére.
Az úgynevezett foglalkozási szertartások, mint például a megbeszélések,
esetmegbeszélő konferenciák, a továbbképzések, a kongresszusok jótékony
„mellékhatása” lehet, hogy kikapcsolnak a napi munkából, és legalább egy időre más
közeget biztosítnak.
Mindenki számára fontos tehát a rendszeres rekreáció: tartalmas, tervezhető, valódi
kikapcsolódási időszakok a munka során. Ennek napi, heti, éves, évtizedes léptéke másmás okból, de egyaránt indokolt.
Kincset ér a ventillációt lehetővé tevő jó munkahelyi közösség, amikor az átélt
élményeket meg tudják egymással beszélni, ami megerősítést is ad, egyúttal a felelősségmegosztásnak, a feszültségcsökkentésnek is kitűnő terepe.
Nem szabad továbbá elfeledni, hogy a kiégés elleni lehetőségek között kulcstényező a
privát szféra erősítése, a feltöltődés a családi, a baráti kapcsolatokban. A valódi, mély
emberi kapcsolatokban való tartalmas jelenlét: a gondok és érzések megosztása, az
érzelmi támogatás megtalálása családi, baráti, szakmai körben.
A legmélyebb szint a szakmaválasztás egyéni motívumának feltárása, hiszen
elképzelhető, hogy az illető nem jól választott pályát. Ebben önismereti csoportok, egyéni
tanácsadás vagy pszichoterápiás foglalkozás segíthet. Az az ápoló például, aki hajtja
magát, hogy mind feljebb és feljebb jusson, lehet, hogy a nagyanyja elismerését szeretné
megszerezni, ám ha a nagyi már évek óta nem él, erre már nincs is lehetőség. Amíg nem
tudatosul önmaga kizsákmányolásának valódi háttere, aligha kerül ki ebből az ördögi
körből.
A kiégés „értelme”
A kiégés legjobb – legmélyebb szintű – kezelése a probléma hátterének, okának
megértése. Érdemes abból kiindulni, hogy – a látszat ellenére – a kiégés jó jel. Azt
mutatja, hogy az érett, egészséges személyiség nem viseli el hosszú távon az empátiás
viszonyulás kényszerű háttérbe szorítását. A kolléga „emberből van”, és a nehéz
helyzetekre emberként szeretne reagálni: az orvos az elvesztett beteget sajnálni, a mentős

az égett test láttán elborzadni, az ápoló a kötekedő hozzátartozót elküldeni melegebb
éghajlatra. A probléma gyökere az, hogy ezeket a természetes emberi érzéseket a
legtöbbször nem élhetik meg. Az érthető, ha a baleset helyszínén a sürgős szakmai
feladatait végzi a segítő, az viszont már kiégéshez vezethet, ha később sem, sőt soha nem
ad(hat) teret és kifejezést a munkájával kapcsolatos érzéseinek. Valójában ezeknek az
érzelmi, emberi tényezőknek a megfelelő kezelése a kiégés igazi megoldása.
Előbbre vivő tehát a munkatársak mentálhigiénéjének ápolása, mint a mentális-érzelmi
igénybevétel előli menekülés. Ennek elemi formája az érzelmi érintettség elismerése:
ventillálása, lecsapolása megfelelő körülmények között: esetmegbeszélő csoportok,
önismereti csoport, Bálint-csoport, netán pszichodráma keretében. Ezek a lehetőségek
hazánkban is elérhetők (az interneten is elérhető szakmai szervezetek számos ilyent
kínálnak).

I./15.1.2 Rosszhír, halálhír közlése
Nehéz helyzetek kezelése
A sürgősségi orvostan, intenzív terápia és aneszteziológia (együtt: SIA) területén számos
alkalommal adódik különösen nehéz helyzet, ahol a megfelelő hozzáállás, a kommunikáció
kulcskérdés a helyzet építő megoldásához.
Nézzünk ezekre néhány példát, a valós esetek közvetlen részleteinek elfedése mellett:
Haláleset, hozzátartozók támogatása
Történet

A mentálhigiénikus a kórház folyosóján ülő, zokogó nőkre lett figyelmes. Kiderült, hogy
egyikük a felesége, másikuk a lánya annak az idős férfibetegnek, akit éppen újraélesztenek
odabent. Ennek megfelelő feszültség, „rohangálás” tapasztalható, orvosok, nővérek futnak
ki-be az osztályról. A hozzátartozókkal senki nem foglalkozik.
A mentálhigiénikus szakember megkérdezi, hogy leülhet-e melléjük, bemutatkozik, majd
ezt mondja:
- Nagyon nehéz lehet, így most Önöknek itt ülni.
Ezzel megkezdődik a kapcsolatfelvétel, amelyben a feleség – a szakember kérdésére –
elmondja a kórházba kerülés körülményeit.
Eközben az egyik ápolónő, aki kijön egy másik dolgozó kérdésére csak annyit mond, hogy
„még semmi”. A hozzátartozók ezt meghallva még jobban sírnak.
- Látjuk, hogy mennyien segítenek az édesapjának, mindent megtesznek érte.
mondja a szakember. A nők bólogatással fogadják a hírt. A szakember vízzel kínálja őket,
amit hálásan elfogadnak.
Ekkor kijönnek az orvosok, nővérek. Az orvos közli a hírt, miszerint nem tudták
megmenteni a beteget. A hozzátartozóknak lehetősége van elbúcsúzni szerettüktől. Egy
nővér és a mentálhigiénikus kísérik őket az ágyhoz.
Ezután ismét a folyosóra mennek, ott leülnek. A szakember ott marad, majd ezt mondja:
- Korábban nem ismertem a férjét, de most látható volt az arcán, hogy milyen kisimult és
békés.
- Igen, teljesen megbékélt, megszabadult a fájdalomtól. Nagyon jó ember volt. – válaszol az
asszony.
Ezután anya és a lánya a helyzet elfogadásáról, a megváltoztathatatlan dolgokkal való
megbékélésről kezd beszélni egymással. Kis idő múlva a szakember elbúcsúzik, és magukra
hagyja őket.
(Dr. Pazonyiné Balázs Zsuzsa, személyközpontú mentálhigiénikus története)
A helyzet sok fontos elemet tartalmaz. Mindenekelőtt azt, hogy van, aki észreveszi a
hozzátartozókat, és azt, hogy az ellátás része kellene, hogy legyen az ő érzéseikkel és
fájdalmukkal is törődni. A szakember aktívan keresi a kapcsolatot velük, vagyis ő
kezdeményezi a raportot. Bemutatkozása, leülése, idejének odaáldozása mind azt
közvetítheti a nők felé, hogy valóban nyitottan, érdeklődéssel figyel rájuk. Kedves gesztus a
víz felajánlása is.
Kulcselem annak biztosítása, hogy elbúcsúzhassanak szeretteiktől a hozzátartozók. Külön
előny, hogy ezalatt személyes jelenlétével támaszt kínál fel az a szakember, akivel együtt
követték az újraélesztési kísérletet, illetve annak sikertelenségét.
Érdemes megfigyelni, hogy mennyire szépen illenek a helyzetbe mindazok a pozitívumok,
amiket a szakember megfogalmaz: „segítenek”, „mindent megtesznek”, „kisimult”, „békés”.
Ez az esetleírás jól példázza, hogy mennyire téves az a felfogás, hogy az ilyen kiélezett
helyzetekben „semmit nem nyújthatunk”, hiszen a kezelés kudarccal végződik (a beteg
meghal). Először is, a SIA területén kifejezetten fontos azt látni, hogy nem feltétlen a beteg

halála a kudarc, hanem annak „rossz minősége”. Másrészt – ahogy esetünk is példázta:
nagyon sokat lehet „tenni”, „nyújtani” ilyenkor is, a betegnek és hozzátartozóinak. Éppen
ezek a gesztusok: odafigyelés, érdeklődés, együttérzés, pozitívumok láttatása, stb. szolgálják
– ebben az esetben – a „jó minőségű” halált.

I./15.1.3 Agresszió, erőszak kezelése
Nem kooperáló, ellenséges beteg
Kifejezetten embert próbálók azok a helyzetek, amikor a szakmai véleményünket nem
fogadja el a beteg, kötekedik, „nyaggatja” a szakembert, ellenségessé válik. Hamar
érezhetjük úgy, hogy „kinyílik a bicska a zsebünkben”, hiszen olyan, mintha fordított lenne
a helyzet: ahelyett, hogy a felkínált kezelést, segítséget örömmel fogadná a beteg, azt
elutasítja, és még nekünk kell azon dolgozni, hogy mindez megforduljon.
Történet

A sürgősségi osztályra dagadt bal lábbal érkezik a férfibeteg. A vizsgálat után az orvos
kórházi felvételt javasol, mélyvénás trombózis miatt. A beteg nem akar bent maradni, több
fordulós „kérdez-felelek” játék zajlik közte és a szakember között: biztos-e, hogy ez
trombózis? mivel lehet csalhatatlanul igazolni? és így tovább. A szakszerű válaszok ellenére
végül ezt vágja az orvos fejéhez:
- Ha nem látják ultrahanggal, akkor miért higgyem el maguknak, hogy trombózisom van?
Maguk csak feltételezik ezt?
Az orvos higgadtságát megőrizve ezt válaszolja:
- Ha világos reggelen kinéz az ablakon, de a felhő eltakarja a napot, akkor pusztán abból,
hogy kellően világos van a keleti égbolt felől, arra következtet maga is, hogy a nap feljött.
Ha egy pillanatra kibukkan a felhő mögül, akkor tényleg közvetlen bizonyítéka van, és ha
ránk süt a nap, mindannyian jobban örülünk. De a felhők mögött a világos reggelen a nap
közvetlen megtekintése nélkül is joggal feltételezi mindenki, hogy a felhők felett süt a nap,
ugye?
Erre a beteg szó nélkül aláírta a felvételi beleegyezést, és megkezdhették a kezelését.
(Dr. Diószeghy Csaba, aneszteziológus-intenzív terápiás és oxyológus-sürgősségi szakorvos
esete)
Az eset megoldásának kulcsa, hogy az orvosnak fel kellett ismernie, hogy szakszerű
válaszai nem segítenek. Ezt követően „stílust” váltott, és a beszélgetés addigi „domináns”
üzemmódja helyett „alternatív” stílusnak megfelelően (v.ö. a „Kommunikációs sajátosságok
SIA-ban” leírtakkal)
Az „alternatív” munkamód jelenléte azt tükrözi, hogy a beteg beszűkült tudatállapotban van.
Csalóka a helyzet, hiszen a beteg agresszivitása elfedi feltételezhető ijedtségét, félelmét. A
megoldás szépségét – többek között – az adja, hogy ezzel a félelemmel nem szembesíti az
orvos a beteget, sőt: a metafora számos pozitív elemet tartalmaz (közvetlen bizonyosság,
világosság, örülünk).
Agresszív beteg
A sürgősségi orvostan, intenzív terápia, aneszteziológiai munka élethelyzeteiben a félelem,
kilátástalanság, frusztráltság energiái gyakran csapnak át agresszióba. Miután a
szakemberek is lehetnek kimerültek, frusztráltak, majdhogynem természetes lenne, ha
ezeket a helyzeteket ellen-agresszióval kezelnék. Szerencsére ez ritka (és nem is javallott).

Történet

Az intenzív osztály ügyeletes orvosát az ápoló éjjel 3-kor hívja egy beteghez, akivel nem
tudnak mit kezdeni. Posztoperatív megfigyelésen az osztályon levő beteg azzal vádolja az
osztályt, hogy ellopták a pénzét, amiből nem tudják kizökkenteni a nővérek magyarázó
szavai.
A „jó estéttel” érkező orvost a beteg ellenségesen fogadja („Menjen innen!”), aki higgadtan

folytatja azzal, hogy megkérdezi a beteget: - Mit szeretne?
Erre továbbra is a pénzét keresi. Az orvos bemutatkozása, kézfogása után azt kérdezi a
betegtől, tudja-e, hogy hol van, mire egy bizonytalan „persze” a válasz.
Az orvos elmondja – mintegy iménti kérdését megmagyarázandó – hogy vannak betegek,
akik nem tudják pontosan, hogy a műtét után hova kerülnek. A beteg közbevág:
- Hol a pénzem?!
- Azt hiszem fent maradt a sebészeten.
- (kiabál) Ellopták mindenemet!
- (keresztnevén szólítva) J.! Biztosan emlékszik, tegnap operálták a Kórház sebészeti
osztályán. Műtét után idekerült hozzánk a Kórház intenzív osztályára. Pár napig mi
vigyázunk magára. A sebészet a negyedik emeleten van, mi pedig a másodikon. Így az összes
holmija, ruhái, iratai, pénze mind a sebészeti osztályon vannak, abban a szekrényben, ahol
hagyta őket. Szüksége van most valamire?
Erre a kérdésre az volt a beteg válasza, hogy fürdeni szeretne. Innentől ennek részleteit
egyeztették nyugodtan. A pénzét nem kereste tovább.
(Dr. Székely Gábor, aneszteziológus, intenzív-terápiás szakorvos, pszichológus esete)
Az eset megoldásában lényeges elem, hogy az orvos mindvégig megőrizte higgadtságát.
Bemutatkozásával, kézfogással a megszokott, „kulturált” emberi érintkezések elemeivel
közvetítette azt a stílust, amit elvár, és amit követni kíván a helyzetben. „Finoman” – a többi
betegre utalva – tájékoztatta a pácienst arról, hogy hol van most, nem szembesítette durván
azzal. hogy zavart a beteg. Amikor így nyitottá vált a páciens az információk befogadására,
elég volt tényszerűen elmondani, miért maradt a másik osztályon az összes személyes
holmija.
Közös elemek

Összegzés

Irodalom

A fenti nehéz esetek megoldásában találunk olyan közös mozzanatot, amelyek általában
követendőek illetve megfontolandóak:
Bármennyire is nagy az időnyomás a sürgősségi orvostan, intenzív terápia, aneszteziológiai
munka élethelyzeteiben, a „nehéz esetekre” érdemes időt szánni, elfogadni, hogy a szokásos
rutin szerint nem megy a helyzet megoldása. Az így szükséges „extra” idő még mindig
kevesebb, mint amennyit az elharapódzó helyzetek elvinnének.
Közös elem a megfelelő raport kialakítása. A megoldásra szánt üzeneteink csak akkor
érnek célba, ha valóban van „befogadóképes” kapcsolat a beteg (hozzátartozó) és a
szakember között. A szokásosnál gondosabban kell erre figyelni, hiszen a saját érzelmei,
feszültsége, frusztráltsága köti le a beteg figyelmét, így nehezebben tud a szakember felé
nyitni.
Fontos a beteg méltóságának tiszteletben tartása is. Rendszerint csak olaj a tűzre, ha
szembesítjük a betegek saját tájékozatlanságával, agresszivitásának hátterével, stb.
Kulcskérés a rugalmasság is, hogy a befogadó kognitív feldolgozási módjához igazodó
stílust találjon az ember.
Semmiképp nem mellékes a szakember személyes érintettsége az ilyen nehéz helyzetek
kezelésében. Érzelmeket, energiákat mozgat meg az emberben minden ilyen nehéz helyzet.
Ezzel a kérdéssel külön részben foglalkozunk.

PILLING J. (2004) A rossz hír közlése In Pilling J. (szerk.) Orvosi kommunikáció. Medicina
Kiadó, Budapest, 389-412.

I./15.1.4. E-learning teszt
1
Mi jellemző a traumatizált betegekre?
disszociáció
attribúció
regresszió
elaboráció

2
Melyek a páciensre jellemző viselkedésminták sürgősségi helyzetben?
irányítás megszerzése
negatív transz
kontroll átadása
érdeklődés, nyitottság
3
Mely szófordulatok ajánlottak az alábbiak közül?
nincs nagy baj
a nehezén már túl van
ha kiabál azzal csak energiát pazarol
biztonságban van

4
A beteghez való közelítés helyes sorrendje:
ellátás - tájékoztatás - raport
raport - tájékoztatás - ellátás
tájékoztatás - raport - ellátás
tájékoztatás - ellátás - raport
5
Milyen időtartamra alakul ki a betegeknél a sajátos kognitív feldolgozási mód?
a műtét idejére
a teljes gyógyulásig
a kórházi tartózkodás teljes hosszára
a kórházba kerülés napjára
6
A helyes beszédstílus a szuggesztív kommunikáció során:
hangosan, lassan, szótagolva
suttogva, monotonon
gyorsan, változatos, színes intonációval
természetes tónusban, normál beszédmódban

7
A helyes kommunikáció jellemzője:
köntörfalazás nélkül szembesít a helyzettel
a páciens feldolgozási szintjének megfelelő
tényszerű és szakszerű fogalmakkal operál
pozitívan megfogalmazott

8
Mi jellemző a poszt traumás növekedésre?
hajlamosít rá az optimizmus, extraverzió
gyerekkorban megélt traumát követő speciális növekedésfajta
rossz hatással van az ember további életminőségére
odafordulással, helyes orvosi kommunikációval elősegíthető

9
Mely(ek) a betegtájékoztatás kiegyensúlyozott modelljének részei?
a beavatkozás elmaradásának előnyei
a beavatkozás elvégzésének hátrányai
a beavatkozás elmaradásának hátrányai
a beavatkozás elvégzésének előnyei

10
A körültekintő betegtájékoztatásnál ajánlott:
hagyjuk a pácienst kérdezni
kerüljük a jövőre-irányultságot
fogalmazzunk pozitívan
magyarázzunk egyszerűen, szakzsargon nélkül

11
Az alábbiak közül melyek az ajánlott szófordulatok?
hagyja abba a zihálást
pihentesse a karját
nem fog meghalni
a gép segít a légzésben
12
A helyes orvosi kommunikáció előnyei:
kooperatívabb páciens
gyorsabb felépülés
poszt traumás növekedés elkerülése
csökkent gyógyszerigény
13
Milyen helyzetekben meghatározó a helyes kommunikáció:

sürgősségi ellátás (orvos-beteg)
vizit (orvos-orvos)
tájékoztatás (orvos-hozzátartozó)
sürgősségi ellátás (orvos-orvos)
14
Hogyan oldjuk meg a nehéz helyzeteket?
szembesítsük a beteget saját tájékozatlanságával
fordítsunk figyelmet a jó raport kiépítésére
minél szakszerűbben magyarázzunk el mindent
szánjunk elegendő időt rá
15
A SIA betegekre jellemző:
ellentmondó közlések közül a tekintélyesebb forrásból valót fogadja el
megérti a beszéd mögöttes tartalmát
mindent magára vonatkoztat
elsődleges-folyamat gondolkodású

I./16. Dokumentáció
Cél

A fejezet célja, hogy megindokolja, miért fontos a minőségirányítási szemlélet, és az ezzel
szoros kapcsolatban álló szervezeti dokumentációs rendszer kialakítása a modern orvosi
gyakorlatban. A fejezet célja, hogy megismertesse a hallgatóval a dokumentációs
követelményeket a törvényi és a minőségirányítási szabályozók előírásai alapján. Mindezek a
betegbiztonság és a dolgozói biztonság alapját is szolgálják.

A fejezet elsajátításával a hallgató megismeri a minőségirányítási szemlélet egészségügyi
Kompetencia dokumentációra vonatkozó előírásait és a folyamatokat, melyekkel a minőségbiztosítás
összehangolja az orvosi dokumentációs tevékenységeket, továbbá az egészségügyi
dokumentáció fogalmát, tartalmát, és vezetésének a rendjét.
Tanulási időszükséglet: kb. 3 óra
Kulcsszavak: egészségügyi dokumentáció, minőségbiztosítás, szervezeti dokumentációs
kultúra, betegbiztonság, dolgozói biztonság, kritikus pontok

I./16.1. Meghatározások
Az egészségügyi dokumentáció mindazon elektronikus és papír alapú dokumentumok
összessége, melyek az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személy korábbi, vagy jelenlegi
egészségi állapotára jellemző információt hordoznak, vagy azzal kapcsolatos adatot
tartalmaznak.
A betegellátás kapcsán az információkat rögzíteni szükséges dokumentum illetve feljegyzés
formában.
Dokumentum az előíró értékű „papír” = feladatok, felelősségek és hatáskörök leírása, pl.
munkaköri leírás, munkautasítás
Feljegyzés az igazoló értékű „papír” = az előírások megvalósulásának dokumentálása, pl.:
röntgen lelet, a kitöltött észlelőlap
Az aneszteziológiai és intenzív betegellátás kapcsán (járóbeteg és fekvőbeteg ellátás is)
használandó feljegyzések és dokumentumok:
● beutaló,
● képi dokumentumok,
● regisztrátumok,
● ambuláns kérőlapok,
● ambuláns leletek,
● kórlap,
● dekurzus,
● ápolási dokumentációk (a beteg kezelőorvosa hagyja jóvá!)
● tájékoztató és beleegyező nyilatkozatok,
● intenzív észlelőlap,
● diagnosztikus és konzíliáriusi vizsgálatkérők,
● diagnosztikus és konzíliáriusi eljárások és vizsgálatok leletei,
● zárójelentés,
● vizsgálatkérő lapok,
● ambuláns lapok,
● mentőszállítási utalvány,
● premedikációs lap,
● altatási jegyzőkönyv,
● posztoperatív észlelőlap,

●

egyéb nyilvántartások (pl.: laborösszesítők, mikrobiológiai összesítők).

.

I./16.2. A minőségirányítási rendszer követelményei a
szemben
●
●

Fontos

●
●
●
●
●
●
●

dokumentációkkal

Felelősségek meghatározása (a dokumentumból legyen egyértelmű, hogy ki
végezheti/végezte az adott tevékenységet)
Megfelelő mértékű szakmailag megkövetelt dokumentáltság (a jogi előírások illetve
standard által megkövetelt dokumentálás, pl.: dekurzus gyakorisága)
Azonosíthatóság (a beteget, az ellátót és a dokumentumot egyaránt szükséges
azonosítani)
Nyomon követhetőség (a dokumentumok útjának a követhetősége, pl.: postakönyv,
iktatórendszer, e-mail visszaigazolás)
Visszakereshetőség (archiválási és tárolási szabályok rögzítése, irattározás,
rendszerezés)
Szabályozottság (A dokumentációkezelési munkautasítások, eljárások megléte és azok
hierarchikus kapcsolata)
Kommunikáció (a dokumentáció érthetően közvetítse az érintett feleknek az
információt)
Folyamatszemlélet (a dokumentáció a folyamat minden fontos eleméről tartalmazzon
előírásokat, illetve feljegyzéseket)
Rendszerszemlélet (a dokumentumok szabályozzák, és hozzák összhangba a vezetői,
folyamatszabályozási, adatvédelmi, minőségirányítási, stb. rendszereket)

●

I./16.3. Dokumentumok fajtái
A szabályozó dokumentumok lehetnek külső és belső szabályozók
Külső szabályozók: törvények, rendeletek, szakma specifikus előírások, használati utasítások
Belső szabályozók: szervezeti és működési szabályzat, működési rend, minőségirányítási
kézikönyv, eljárások, egységszintű működési szabályzatok, protokollok /munkautasítások,
munkaköri leírások, módszer leírások, szabványműveleti leírás
Tevékenységet igazoló adatokat tartalmazó dokumentumok: írott feljegyzések,
kitöltendő bizonylatok, adatlapok, formanyomtatványok, jegyzőkönyvek, füzetek,
nyilvántartások
Folyamatok során keletkező írott dokumentumok: tervek, eredményekről szóló
részjelentések, jelentések, tudományos értekezések, cikkek, publikációk, előadás anyagok

I./16.4. A dokumentumok kapcsolatai

Kapcsolat

A minőségbiztosítási rendszer összehangolja a dolgozók (orvosok, szakdolgozók, műszakiak,
stb.) munkáját, melynek egyik lépése az adott munkakör ellátásakor szükséges dokumentációs
feladatok és aláírási jogosultságok meghatározása (szabályzatok által, ill. munkaköri leírásban).
A minőségirányítás (I./9. fejezet) minőségbiztosítás és betegbiztonság fejezetekben (I./9.1.
fejezet) bemutatott PDCA ciklus, folyamat- és rendszerszemlélet, a folyamatos fejlesztés, és a
költséghatékonyság (pl.: a terápia egyértelmű elrendelése) az egészségügyi dokumentációs
tevékenységek tekintetében is fellelhetők. (I./16.1 ábra)

I./16.5. Az egészségügyi dokumentációkra vonatkozó előírások
A betegdokumentációknak tartalmazniuk kell az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről –
az egészségügyi dokumentációra vonatkozó jogi előírásait, (3. §, 98. §, 136. §, 137. §), tanúsított
rendszer esetén pedig a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 1.0v (MEES)
követelményeit is. A transzfúzió dokumentációjának az Országos Vérellátó Szolgálat által
kiadott hatályos Transzfúziós Szabályzat (az egészségügyi szolgáltatóknál nyomtatott
formában elérhető) előírásait is tartalmaznia kell.

Fontos

Fentieken túl a szolgáltató saját eljárásrendjében további dokumentációs követelményeket is
előírhat, melyek az adott intézmény dolgozói számára kötelezőek.

I./16.6. Dokumentáció a kritikus pontokban

Fontos

A betegdokumentáció akkor nyújt biztonságot, ha az egészségügyi beavatkozások, ezek
eredményei és a beteg állapotában bekövetkezett változások pontosan nyomon követhetők és
visszakereshetők. A megfelelő dokumentálás biztosítja a következő ellátó számára a szükséges
információkat a beteg állapotáról és az elvégzett beavatkozásokról.
A dokumentáció egyben a betegellátás folyamatában kiemelt jelentőségű írott kommunikáció.
Az aneszteziológia és intenzív betegellátás kapcsolódási pontjait figyelembe véve ilyenek a
dokumentált betegátvételek, és betegátadások az intézményen belül (pl. dekurzus) és azon kívül
is (pl. zárójelentés). A kapcsolódási pontok magas kockázatú kritikus ellátási részfolyamatok,
annak ellenére, hogy időben általában rövidek. A helytelen dokumentációs gyakorlat a
kapcsolódási pontoknál az információs aszimmetriát okozhat, mely a betegbiztonság sérülését
vonhatja maga után. Ezért a kritikus pontokban a megfelelően kialakított dokumentációs kultúra
különös fontossággal bír.
Ide tartozik a terápia egyértelmű és össze nem téveszthető elrendelése (a kezelőorvos által
elrendelt terápiás tervben előírtak) az intenzív észlelőlapokon, és minden olyan előíró
dokumentumon, ami az aneszteziológia és intenzív szakellátás által a másik ellátó számára nyújt
javaslatot a betegek további kezeléséhez.
A betegdokumentáció a kártérítési pereknél az egyik legfontosabb bizonyíték. Ha a betegellátás
folyamatában az információk közül valami nem kerül rögzítésre, annak későbbi bizonyítása
komoly nehézségekbe ütközhet. Nem valós információk megjelentetése, a dokumentáció
utólagos javítása akár bűncselekményt is megvalósíthat. A szabályozó dokumentumok előírásait
- különösen az egészségügyi dokumentációk vezetésének a rendjére vonatkozókat - a napi
orvosi gyakorlatban készség szinten kell, kezelje minden dolgozó.
A dokumentáció jogszabályokban, vonatkozó szakmai irányelvekben és standardokban
megfogalmazott elvárásai részletesen előírják az egészségügyi dokumentáció tartalmi elemeinek
meghatározását, a beteg által hozott dokumentumok és az intézményen belüli kivizsgálás,
gyógykezelés és ellátás során keletkező dokumentációk kezelését is. A dokumentációk lehetnek
bármilyen alakú vagy típusú adathordozón (papír alapú, elektronikus, stb.), ezek azonosítására,
vezetésére, archiválására, visszakereshetőségére az előírásokat az egészségügyi intézmények
szintén szabályozzák a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján (adatvédelem).
A minőségbiztosítás részeként a szükséges ismereteket az egészségügyi dolgozók rendszeresített
oktatások során szerzik meg. Az intézményi belső képzések lefolytatását a minőségirányítási
vagy közvetlen szakmai vezetés biztosítja. Ennek visszacsatolása céljából bizonyos
időközönként (minimum évente) dokumentáció ellenőrzéseket tart, melynek a fókusza a teljes
betegdokumentáció, továbbá átvizsgálja az egészségügyi ellátó szervezet egyéb dokumentumait
is (pl: munkaügyi és egyéb nyilvántartások). Az eredmények alapján leszűrt tapasztalatokat a
belső oktatások anyagába beépíti, így megvalósul a szervezet dokumentációs kultúrájának
folyamatos fejlesztése.

I./16.7. Összefoglalás

Összegzés

Az előírások megtartását az orvosi dokumentációs tevékenységre nem lehet figyelmen kívül
hagyni. Az egészségügyi szolgáltatás minőségére hatással van, különösen a betegellátás
leglényegesebb jellegzetességére, - a folyamatok, és a kapcsolódási pontok nyomon
követhetőségére - (a beteg állapotát figyelembe vevő döntések regisztrálása). Ez társadalmi
elvárás, ezért az egészségügyi ellátók arra törekednek, hogy a minőségbiztosítási módszerek
segítségével ezt szavatolják. Ezért a minőségorientált szervezeti kultúrát bevezető és működtető
ellátók a dokumentációs fegyelmet és megfelelőséget kiemelten kezelik a beteg és a dolgozói
biztonság céljából.

Ajánlott irodalom
1.

Ajánlott
irodalom

2.
3.
4.
5.
6.

Gödény S: A klinikai hatékonyság fejlesztése az egészségügyben. Pro Die, Budapest
2007.
Gulácsi L: Minőségfejlesztés az egészségügyben. Medicina, Budapest 2000.
Gergely T, Szőts M.: Minőség az egészségügyben. Medicina, Budapest 2001.
Ovretveit, J: Minőségszemlélet az egészségügyben. Bevezetés az egészségügyi
szolgáltatások minőségügyi módszertanába. Medicina, Budapest 1999.
Az Országos Vérellátó Szolgálat: Transzfúziós Szabályzat. Az Országos Vérellátó
Szolgálat módszertani levele 2. kiadás Budapest 2008.
4.2. A dokumentálás követelményei, 4.2.1. Általános előírás, 4.2.2. Minőségirányítási
Kézikönyv, 4.2.3. A dokumentumok kezelése, 4.2.4. A feljegyzések kezelése MSZ EN
ISO 9001: 2009 szabvány

Hivatkozások
Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve. Az egészségügyi szolgáltató szervezetek belső
minőségügyi rendszeréről, azok követelményeiről. 2003.
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Egészségügyi Minisztérium: Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) 1.0 változat
Hivatkozások 2007
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1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
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személyes adatok kezeléséről és védelméről
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1/16. Dokumentáció e-learning teszt
A betegellátás kapcsán
1.
2.
3.
4.

az információkat csak szóban kell átadni
az információkat dokumentum, illetve feljegyzés formában szükséges rögzíteni a másik ellátó számára
az egészségügyi dokumentumok csak elektronikus alapúak
az egészségügyi dokumentáció csak a jelenlegi egészségügyi adatokat tartalmazza

Az egészségügyi dokumentációkra vonatkozó előírások (több helyes válasz)
1.
2.
3.
4.

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 1.0v
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
Transzfúziós Szabályzat (Országos Vérellátó Szolgálat által kiadott hatályos)

A betegdokumentáció biztonságot nyújt a kritikus pontokban (több helyes válasz)
1.
2.
3.
4.

ha az egészségügyi beavatkozások és ezek eredményei dokumentáltak
csak ha elektronikusan archivált
ha az állapotváltozások nyomon követhetők és visszakereshetők
ha az információs asszimetria előfordul

A betegdokumentáció az egyik legfontosabb bizonyíték
1.
2.
3.
4.

a környezetvédelmi ellenőrzéseknél
a pontszerző továbbképzéseken
a munkavédelmi ellenőrzéseknél
a kártérítési pereknél

Az orvosi dokumentációs tevékenységekre jellemző (több helyes válasz)
1.
2.
3.
4.

az előírások megtartását egyénileg kell mérlegelni
az előírások megtartását nem lehet figyelmen kívül hagyni
a betegellátás ideje alatt egy-egy fontos eseményt emel ki
az egészségügyi szolgáltatás minőségére hatással van

A minőségirányítási rendszer követelményei a dokumentációkkal szemben (több helyes válasz)
1.
2.
3.
4.

azonosíthatóság
folyamatszemlélet
szabályozottság
rendszerszemlélet

Az aneszteziológiai és intenzív betegellátás kapcsán használandó feljegyzések és dokumentumok (több helyes
válasz)
1.
2.
3.
4.

beutaló, kórlap, dekurzus, zárójelentés
műszerek jelölő címkéi
premedikációs lap, intenzív észlelőlap, altatási jegyzőkönyv
szervíz jegyzőkönyvek

I./16.1. Teendők páciensfelvétel esetén, dekurzus, zárójelentés, dokumentációs
teendők elhalálozás esetén
Cél

A fejezet célja, hogy megismertesse a hallgatóval, mik azok az egészségügyi dokumentációs
követelmények, melyeket páciensfelvételkor, a gyógykezelés ideje alatt, elbocsátáskor, illetve
elhalálozás esetén a törvényi és a minőségirányítási szabályozók előírásai alapján szükséges
betartani.

Kompetencia A fejezet elsajátításával a hallgató megismeri az intenzív osztályok betegfelvételi, a
gyógykezelés ideje alatti, az elbocsátási és az elhalálozás utáni orvosi egészségügyi
dokumentációs teendőket.
Tanulási időszükséglet: kb. 1 óra
Kulcsszavak: egészségügyi dokumentáció, szakma specifikus előírások, folyamatos követés,
kórlap, dekurzus, zárójelentés, gyógykezelésért felelős személy, elhalálozás körülményei
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I./16.1.1. Bevezetés
Bevezetés

Az intenzív osztályokra a páciensek a progresszív betegellátás különböző szintjeiről kerülnek
felvételre. Ez történhet intézményen belül, illetve más egészségügyi szolgáltató intézetekből, a
beteg otthonából, a munkahelyéről, továbbá a szociális ellátóktól, valamint közterületről a
mentőszolgálat által. Amennyiben az intenzív osztályra felvett betegnél nem lelhető fel, vagy
nem tartalmaz kielégítő információkat a betegdokumentáció, a hozzátartozóktól azt a
lehetőségeken belül minél hamarabb szükséges bekérni. Ennek célja, hogy az intenzív
osztályokra felvett páciensek ellátását minél több objektív, korábbi egészségügyi
vizsgálati/ellátási információ felhasználásával lehessen segíteni.

I./16.1.2. Dokumentációs teendők páciensfelvétel esetén
Az intenzív osztályokon a betegekről egészségügyi dokumentáció készül. A betegdokumentációt
az adott betegre jellemző egyedi azonosítóval kell ellátni. Az egészségügyi szolgáltatók
szervezeti szabályai meghatározzák az állapotfelmérő folyamat lépéseit és módszereit, és azokat
az adatokat, amelyeket a betegfelvétel során dokumentálni kell.
Mint minden egészségügyi ellátáshoz, az intenzív osztályos kezeléshez is a beteg hozzájárulása
szükséges. Sürgős szükség esetén, ha életveszély vagy súlyos egészségkárosodás veszélye
fenyeget, a hozzájárulást vélelmezni kell.
Amennyiben a beteg hozzátartozója nincs jelen az intenzív osztályos felvételkor, telefonon vagy
távirati úton haladéktalanul értesíteni szükséges, ennek a tényét rögzíteni kell a
betegdokumentációban.
Felvételkor a kórelőzményt, a jelen panaszokat, beteg aktuális fizikális állapotát a kórlapban

rögzíteni kell. Fel kell tüntetni a feltételezett diagnózisokat, a további vizsgálati tervet, a
tervezett beavatkozásokat és kezeléseket is. A megfelelő ápolási és élelmezési feladatokat is
dokumentálni kell. A beteg gyógykezeléséért felelős személyt vagy személyeket a
betegdokumentációban fel kell tüntetni.
Ha a tervezett ellátás invazív beavatkozásokat, anesztéziát, vér vagy vérkészítmények
használatát, illetve más magas kockázatú kezelést vagy beavatkozásokat tartalmaz, tájékoztatás
után külön beleegyezés kérése és elnyerése szükséges. A beleegyező nyilatkozatot a beteg
dokumentációjában meg kell őrizni, a konkrét beavatkozás megjelölésével, idejével, az
információt nyújtó és a beleegyezést adó személyek nevével és aláírásával. Sürgős szükség
esetén, amennyiben a beteg döntésképtelen és ellátásának halasztása halálhoz illetve súlyos
egészségkárosodáshoz vezetne, a beleegyezést vélelmezni kell.

Fontos

A fekvőbeteg ellátási esemény(sor) alapdokumentuma a kórlap, mely tartalmazza a jelen ellátási
eseménnyel összefüggésbe hozható összes a beteg által rendelkezésre bocsátott, más ellátási
szinteken vagy a jelenlegi ellátás során keletkező dokumentumokat és információkat. Különös
figyelmet kell fordítani az ellátást indokoló eltérésekre (kórisme), megszüntetésükre irányuló
tevékenységek, és eljárások részletes leírására (kezelés).
Az intenzív osztályokra felvett beteg kórlapjának tartalmaznia kell:
● személyazonosító adatokat (természetes személyazonosítók: név, születési év és hely,
anyja neve, lakcím; biztosítási jogviszonyt igazoló azonosító: TAJ szám – nota bene
sürgősségi ellátás alanyi jogon jár!)
● az értesítendő személy vagy a törvényes képviselő nevét és elérhetőségét
(cím/telefonszám)
● az első állapotfelmérés eredményeit (kórelőzmény, fizikális vizsgálat, iránydiagnózis)
● diagnózist és a gyógykezelési tervet megalapozó vizsgálati eredményeket
● az ellátási tervet (kivizsgálási és kezelési terv)
● ellátást indokoló betegséget, a kialakulásának alapjául szolgáló betegséget,
kísérőbetegségeket
● a lehetséges kockázati tényezőket
● a beteg rendszeresen szedett gyógyszereit, korábban alkalmazott gyógyszeres kezelést
● gyógyszer- és egyéb érzékenységet
● az ápolási állapotfelmérést, amelyet orvos hagy jóvá
● beleegyezés vagy a visszautasítás tényét, és időpontját
● minden olyan adatot és tényt, ami a beteg gyógyulására befolyással lehet
Rendelést kizárólag orvos végezhet. Bejegyzést nem szakorvos is tehet, de a szakorvosnak a
rendelést jóvá kell hagynia. Amint a szükségletek változnak, a betegellátási tervet is változtatni
szükséges. A változásokat vagy az eredeti ellátási tervet kiegészítik, vagy új terv készül.

I./16.1.3. Dekurzus

Fontos

A kórlefolyást folyamatosan szükséges követni. A dekurzus az ismételt állapotfelmérések
eredményeit tartalmazó dokumentálás. A bejegyzéseknél meg kell jelölni az adott időpontot
(időszakot), a rövid állapotleírásokat, beavatkozásokat, vizsgálatokat, és egyéb események rövid
ismertetését. A rögzített információk a betegek ellátásában közreműködők informálását, és a
további betegellátáshoz szükséges döntések meghozatalát segítik. A dekurzus és a lázlap a
kórlefolyás két alapvető dokumentuma.
Az intenzív ellátás során dekurzusnak az alábbiakat szükséges tartalmaznia:
● az intenzív ellátás alatt rendszeres időközönként, illetve állapotváltozás esetén
azonnal rögzíteni kell a vitális funkciókat, az azokban beállt változást
● az orvosnak rendszeres időközönként fizikális vizsgálatot szükséges végeznie, és azt
dokumentálnia kell
● a magas kockázatú beavatkozások kivitelezésének ténye és ideje (pl.: újraélesztés,
vér és vérkészítmények használata, invazív beavatkozások)
● amennyiben azt az ismételt állapotfelmérések eredményei szükségessé teszik, a
kivizsgálási és a kezelési terv, illetve az ápolási terv is módosításra kerülhet

●

a beteg személyi szabadságának korlátozása, a korlátozó eszközök használatának
szükségessége a kezelőorvos részéről írásban, határidő megjelölésével történhet
● dokumentálásra kerül az a megállapítás, hogy a beteg elbocsátható vagy áthelyezhető
● bejegyzéseket tevők nevét és a bejegyzések időpontját
● betegnek vagy más személynek nyújtott tájékoztatást

I./16.1.4. Zárójelentés

Fontos

Az intenzív osztályokon az ellátás befejezésekor (áthelyezés, elbocsátás) a gyógykezelés
eseményeinek összegzése a zárójelentésben jelenik meg. Az ápolási ellátások, és ezek
eredményeinek összefoglalása az ápolási átadási dokumentációban kerül összegzésre (a beteg
kezelőorvosa hagyja jóvá!).
A zárójelentés kiadásával biztosítani kell a betegellátás folyamatosságát, megfelelő információ
átadását a másik ellátó illetőleg maga a beteg számára. Az intenzív osztályon létrehozott
betegdokumentációban a zárójelentésből és az ápolási átadási dokumentációból másolatot kell
archiválni. A zárójelentés egy példánya a beteget/törvényes képviselőt illeti. Az átvétel tényét
dokumentáltan kell igazolni, az ellátónál maradó példányon.
A zárójelentés tartalmi elemei:
● az ellátást biztosító intézmény azonosító adatai, elérhetősége
● az ellátásért felelős kezelőorvos neve és hiteles aláírása
● a betegfelvétel indoka és a módja
● az elvégzett vizsgálatok eredményei
● a diagnózisok és a szignifikáns észlelések
● az alkalmazott eljárások és kezelések, különösen az alkalmazott gyógyszeres terápia
● az áthelyezés vagy elbocsátás oka, a beteg átadási állapota
● az elbocsátás utáni gyógyszerelési és egyéb javaslatok (életmód, ápolás, fizioterápia
stb.)
● az esetleges tervezett kontrollvizsgálatokat és az időpontjukat

I./16.1.5. Dokumentációs teendők elhalálozás esetén

Fontos

Az intenzív osztályokon az elhalálozás körülményeit és a halott ellátásával kapcsolatos
tevékenységeket rögzíteni kell a betegdokumentációban. A halál beálltát a kezelőorvos
halottkémi vizsgálattal állapítja meg, az ezzel kapcsolatos dokumentációt elvégzi, a
halottvizsgálati bizonyítványt („hatpéldányos”) azonosíthatóan és egyértelműen kitölti. Az
elhunyt azonosítására a lábcédulát az orvos tölti ki, a beteg kórlapjában a dekurzusban rögzíti a
halál tényét, idejét, körülményeit, az elvégzett vizsgálatokat, az alkalmazott kezelést, beleértve
az esetlegesen végzett újraélesztést, a halál bekövetkezésének módját. A halálesetről és annak
elhárítására tett intézkedésekről, a holttest tárolásáról az érvényes rendszabályoknak megfelelően
gondoskodik, illetve mindezeket a kórlapban rögzíti. A beteg családját, hozzátartozóját telefonon
vagy távirati úton haladéktalanul értesíti, és ennek a tényét írásban rögzíti.
A boncolás mellőzését a beteg hozzátartozója az érvényes rendszabályoknak megfelelően
írásban kérheti, az egészségügyi szolgáltató vezetője, vagy az osztályvezető egyetértő
nyilatkozatával. A kórbonctani jegyzőkönyv (a boncolásért felelős patológus által hitelesített) a
betegdokumentáció része, meg kell őrizni.

I./16.1.6. Archiválás
Az intenzív osztályokon a betegdokumentáció részeként meg kell őrizni:
•
•
•
•
•
•

beutalót, illetve a beküldő intézmény által az intenzív osztályok részére készített
zárójelentését és ápolási átadási dokumentumát
a kórlapot, a vizsgálati leleteket
a gyógykezelés és konzílium iratait
az ápolási dokumentációt
a zárójelentést
a képalkotó diagnosztika felvételeit (más ellátók képalkotó diagnosztikai egységei)

• a szövettani leleteket
Az egészségügyi dokumentációt a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételeket, az arról
készített leleteket az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig
kell megőrizni.

I./16.1.7. Összefoglalás

Összegzés

Az intenzív osztályokon a betegekről egészségügyi dokumentáció készül. Felvételkor a beteg
aktuális állapotának megfelelően ki kell tölteni a kórtörténeti lapot, és fel kell tüntetni a
feltételezett diagnózisokat, a részletes kezelési és ápolási tervet, a gyógykezelésért felelős
személyt vagy személyeket. A kórlefolyást folyamatosan követni kell. A dekurzus az ismételt
állapotfelmérések eredményeit tartalmazó dokumentálás. Az intenzív osztályokon az ellátás
befejezésekor (áthelyezés, elbocsátás) a gyógykezelés eseményeinek összegzése a
zárójelentésben jelenik meg. Az ápolási ellátások és ezek eredményeinek összefoglalása az
ápolási dokumentációban kerül összegzésre. A beteg halála esetén az elhalálozás körülményeit
és a halott ellátásával kapcsolatos tevékenységeket rögzíteni kell a betegdokumentációban. Az
egészségügyi dokumentációt a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételeket, az arról
készített leleteket az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig
kell megőrizni. Az orvosi és szakdolgozói dokumentációs elvárásokat az ellátók helyi
dokumentált eljárásai és utasításai tartalmazzák, a hatályos jogi és szakmai irányelvek,
protokollok – szakma specifikus - előírások alapján. Az ellátók és a munkatársak felelőssége,
hogy ismerjék és alkalmazzák a betegdokumentációra vonatkozó részletes előírásokat.
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